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 ٻ ٻ ٻ   ٱ

 
من ذور أكػسـا ومن  اهللوكعوذ ب ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره هللحلؿد اإن 

وأصفد أن ٓ  ،يضؾل فال هادي له ومن ،فال مضل له اهللمن هيده  ،شقئات أظاملـا

 وحده ٓ ذيك له وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشوله.  اهللإله إٓ 

آل ] (1)ژڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ 

 [.201ظؿران: 

ڀ ڀ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ 

 [.]الـساء ژڤ ڦ ڦ     ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٺ

ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ 

 [.إحزاب] ژ﮻ ﮼ ﮹ ﮺ ﮶ ﮷ ﮸﮳﮴ ﮵   ﮲

فنن خر الؽالم كالم اهلل، وخر اهلدى هدى حمؿد صذ اهلل ظؾقه وظذ آله 

وشؾم، وذ إمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدظة، وكل بدظة ضاللة، وكل ضاللة 

 يف الـار. 

  أما بعد: 

                                                           

 (.201)شورة آل ظؿران: ( 2)
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فبقـام أكا يف مسجدي وبغ ضاليب، بعد ظن يوم اجلؿعة آخر شاظة والطالب، 

الـاس يدظون اهلل تعاػ ويترضظون، إذ جاءين صبي فؼال: ماذا أقول فعؾؿته و

 دظاًءا من إدظقة اجلامعة.

ثم فؽرت وتذكرت أن والدي حػظه اهلل كان يعؾؿـي إدظقة وإذكار وأكا  

 صغر وكـت مل أبدأ آكذاك بحػظ الؼرآن والسـة.

تثبقت اهلل لـا يف كثر من  وكان هذا فقام أظتؼد جزًما ٓ طـًا من أظظم أشباب 

 الػتن وهداية اهلل لـا يف كثر من ادحن ولطف اهلل بـا يف غابر الزمن.

فؼد ثبت يف صحقح   وتذكرت أن هذا كان من هدي رشول اهلل

  مسؾم ظن ضارق بن أصقم، قال: كان الرجل إذا أشؾم، ظؾؿه الـبي

ؽػر يل، وارمحـي، واهدين، افؾفم ا»: الصالة، ثم أمره أن يدظو هبمٓء الؽؾامت

 (.1962رواه مسؾم )«. وظاؾـي وارزؿـي

فعزمت بعد مشيئة هللا وتوفيقه أن أجمع للصبيان زاًدا أهم من زاد  
 الطعام وعلما أهم العلوم ومختصًرا أهم من كل المختصرات.

واظؾم يا مسؾم أكه واجب ظؾقك أن تتعؾم ـقف تدظو اهلل، ٕن افدظاء هو 

ــت أهيا إب وافوافد وافؽبر مل حتػظ هذه إدظقة وإذـار، ؾبادر افعبادة ؾندا 

 خنّٰ :وتدارك ظؿرك وإٓ ؾلكت ؿاد افؼؾب متؽز ظن افعبادة ؿال تعاػ
   [90]غافر:  ِّ  جهمه ين ىن من

ْعَماِن ْبِن َبِشٌٍر،  (:9741) «سننه»يف   وروى اإلمام أبو داود  َعِن النُّ

 ًِّ ِب ُكمُ ا»َقاَل:  َعِن النَّ َعاُء ُهَو اْلِعَباَدةُ، َقالَ َربُّ  ىن ّٰ : لدُّ
الجامع الصحٌح مما لٌس ». ]وهو فً «[94]غافر:  ِّجهمه ين
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هذا حدٌث : »( لإلمام الوادعً وقال4481« )فً الصحٌحٌن
 «[.صحٌح

فٌا من تعانً من ضالل ولدك وتتعب فً نصحه، وتشكوا من تالعب 
 ن من اإلنس والجن .الشٌطان به وٌؤلمك تأثره بجنود  الشٌطا

 اعلم أن أعظم األسباب فً ذلك، أوًلا عدم تعلٌم ولدك الدعاء واألذكار. 

 ثانٌاا: عدم مجالسته للصاللحٌن. 

ثالثاا: قلة الحكمة والرفق فً إقناعة بالحق ومحبته وعدم تذكٌره بمحبة 
 هللا ونعمه وفضله.

ذا من أعظم فالدعاء هو العبادة فعود ولدك على العبادة من صغره، فه
 أسباب هداٌته، ومن أفضل المعٌنات فً تأدٌبه مع هللا ومع الناس.

 وهللا المستعان وبه الثقة وعلٌه اًلعتماد. 

 كتبه أبو اليمان عدنان

 بدار السالم . 8/0441ليلة األحد/ربيع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كار\بأهم األدعية واأل  6

 

 #ايًِٗ آتٓا يف ايدْٝا ذط١ٓ ٚيف اآلخس٠ ذط١ٓ، ٚقٓا عراب ايٓاز$

افؾفم آتـا »يؼول:  ن أكس قال: كان أكثر دظوة يدظو هبا ظ  (1)

قال: وكان أكس إذا أراد أن « يف افدكقا حسـة ويف أخرة حسـة، وؿـا ظذاب افـار

 (.1960يدظو بدظوة دظا هبا، فنذا أراد أن يدظو بدظاء دظا هبا فقه. رواه مسؾم )

 #ايًِٗ اغفس يٞ، ٚازمحين، ٚاٖدْٞ، ٚعافين ٚازشقين$

الصالة، ملسو هيلع هللا ىلص ضارق بن أصقم، قال: كان الرجل إذا أشؾم، ظؾؿه الـبي  ظن  (2)

افؾفم اؽػر يل، وارمحـي، واهدين، وظاؾـي »ثم أمره أن يدظو هبمٓء الؽؾامت: 

 (. 1962. رواه مسؾم )شوارزؿـي

ََٚأُعُٛذ ٔبَو $ ِٔ ُعُكَٛبٔتَو،  َٔ َُعاَفأتو  َُٚب ِٔ َضَخٔطَو،  َٔ ِٖ َأُعُٛذ ٔبِسَضاَى  ُٗ َّ اي

َِْفٔطَؤَ  ٢ًَ َِٝت َع َٓ َُا َأِث َِْت نَ َِٝو، َأ ًَ َٓا٤ّ َع  #َِٓو، اَل ُأِذٔؿٞ َث

أخرجه مسؾم؛ كتاب: الصالة، باب: ما يؼال يف الركوع والسجود، برقم   (3)

 ( ظن ظائشة.689)

ايًِٗ إْٞ ظًُت ْفطٞ ظًُا نبرّيا ٚال ٜػفس ايرْٛب إال أْت، فاغفس 

 ػفٛز ايسذِٝيٞ َػفس٠ َٔ عٓدى، ٚازمحين إْو أْت اي

ظؾؿـي دظاء ملسو هيلع هللا ىلص: ظن ظبد اهلل بن ظؿرو، ظن أيب بؽر، أكه قال لرشول اهلل  (4)

ؿل افؾفم إين طؾؿت كػز طؾام ـثرًا، وٓ يغػر افذكوب »أدظو به يف صاليت، قال: 

رواه ش إٓ أكت، ؾاؽػر يل مغػرة من ظـدك، وارمحـي إكك أكت افغػور افرحقم
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 (. 5775مسؾم )

َُا$ ًٔ ًََلَأُعٛذُُ ٔبهَ ََا َخ ِٔ غسِّ  َٔ َٖات ،   #.ٔت اهللٔ ايٖتا

من كزل »يؼول: ملسو هيلع هللا ىلص خولة بـت حؽقم السؾؿقة، تؼول شؿعت رشول اهلل  (5)

مـزٓ ثم ؿال: أظوذ بؽؾامت اهلل افتامات من ذ ما خؾق، مل يرضه رء، حتى 

(. وجاء ظن أيب هريرة من أذكار 1208أخرجه مسؾم، ) ش.يرحتل من مـزفه ذفك

 (.1208مسؾم)ادساء، رواه 

$َٔ ََا َبَط َٚ َٗا  ِٓ َٔ ََٗس  ََا َظ ِٔ؛  َٔ اِئفَت َٔ  #.َأُعُٛذ ٔباهلٔل 

ُذوا بِاهللِ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص : »ظن زيد بن ثابت ريض اهلل ظـه قال رشول اهلل  (6) َتَعوَّ

أخرجه مسؾم؛ كتاب: اجلـة، باب: ظرض مؼعد « اْفِػَتِن: َما َطَفَر ِمـَْفا َوَما َبَطنَ 

 (.1892ر ظؾقه، برقم )ادقت من اجلـة أو الـا

ٌّ حتٗب ايعفٛ؛ فاعف عين  ايًِٗ! إْو عف

ظن ظائشة قالت: قؾت: يا رشول اهلل! أرأيت إن ظؾؿت أي لقؾة لقؾة  (7)

 «.افؾفم! إكك ظػوٌّ حتبُّ افعػو: ؾاظف ظـي»الؼدر؛ ما أقول فقفا؟ قال: 

 -075( والنسائً فً "عمل الٌوم واللٌلة " )58 40أخرجه الترمذي )

 ( .608 4ابن ماجه )( و078

 (.4441/ 7وهو فً السلسلة الصحٌحة )
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 #ايًِٗ إْٞ أضأيو ايعاف١ٝ$ 

افؾفم خؾؼت »ظن ظبد اهلل بن ظؿر، أكه أمر رجال، إذا أخذ مضجعه قال:  (8)

كػز وأكت توؾاها، فك مماهتا وحمقاها، إن أحققتفا ؾاحػظفا، وإن أمتفا ؾاؽػر هلا، 

رجل: أشؿعت هذا من ظؿر؟ فؼال: من خر فؼال له ش افؾفم إين أشلفك افعاؾقة

(. وثبت ظن ظدة من 1221. رواه مسؾم )من ظؿر، من رشول اهلل 

 الصحابة.

 ايًِٗ إْٞ أضأيو املعافا٠ يف ايدْٝا  ٚاآلخس٠

: ما من دظوة يدظو هبا  ظن أيب هريرة قال: قال رشول اهلل  (9)

(أخرجه 230/ 3«  )حةالصحق»العبد أفضل من . قال الشقخ آلباين رمحه اهلل يف 

 (.635/  1ابن ماجة )

 رشول اهلل وَظْن َأْوَشَط، َقاَل: َخَطَبـَا َأُبو َبْؽٍر، َفَؼاَل: َقاَم  (11)

ِل، َوَبَؽى َأُبو َبْؽٍر، َفَؼاَل َأُبو َبْؽٍر: َشُؾوا اهللَ ادَُْعاَفاَة  َوَّ ْٕ َأْو َقاَل:  -َمَؼاِمي َهَذا َظاَم ا

َظَؾْقُؽْم  -َأِو ادَُْعاَفاِة  -َت َأَحٌد َقطُّ َبْعَد اْلَقِؼِغ َأْفَضَل ِمَن اْلَعافَِقِة َفَؾْم ُيمْ  -اْلَعافَِقَة 

ا يِف  ُه َمَع اْلُػُجوِر، َوُُهَ اُكْم َواْلَؽِذَب َفنِكَّ ا يِف اجْلَـَِّة، َوإِيَّ ، َوُُهَ ُه َمَع اْلِزِّ ْدِق َفنِكَّ بِالصِّ

اَشُدوا، َوٓ تَ  َباَغُضوا، َوٓ َتَؼاَضُعوا، َوٓ َتَداَبُروا، َوُكوُكوا إِْخَواًكا َكاَم الـَّاِر، َوٓ  ََتَ

 (.286/ 2َأَمَرُكُم اهلُل. إشـاده صحقح،  رواه أمحد )

ًُٔكٞ ِٔ ُخ ًِٔكٞ َفَرطِّ َِٓت َخ َُا َأِذَط ِٖ نَ ُٗ َّ  اي

ِض َكاَن َيُؼوُل يِف َبعْ  َظْبِد اهلل ْبِن َمْسُعوٍد ، َأنَّ الـَّبِيَّ  َظنْ   (11)
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ْن ُخُؾِؼي»ُدَظاِئِه:  اَم َأْحَسـَْت َخْؾِؼي َؾَحسِّ ـَ ُفمَّ  َأُبو َداُوَد رواه إشـاده صحقح، « . افؾَّ

 (.9/323(. وأمحد )321)

 ايًِٗ اٖدْٞ ٚضددْٞ

ؿل افؾفم اهدين : »ظن ظع، قال: قال يل رشول اهلل  (12)

ؿل »رواية  ويف« وشددين، واذـر، باهلدى هدايتك افطريق، وافسداد، شداد افسفم

 (1215رواه مسؾم )ش . افؾفم إين أشلفك اهلدى وافسداد

 ايًِٗ أعٓا ع٢ً غهسى ٚذنسى ٚذطٔ عبادتو

أحتبون أن جتتفدوا يف افدظاء؟ : »أيب هريرة ظن الـبي  ظن (13)

 «.ؿوفوا: افؾفم أظـا ظذ صؽرك وذـرك وحسن ظبادتك

قال الشقخ  ( 113/  6) "احلؾقة  "( وأبو كعقم يف 166/  1أخرجه أمحد ) (14)

( بنشـاد صحقح وهو يف اجلامع 502/ 1« )الصحقحة»آلباين رمحه اهلل يف 

 الصحقح لإلمام الوادظي رمحه اهلل.

 ايًِٗ َؿسف ايكًٛب ؾسف قًٛبٓا إىل طاعتو

 ظن ظبد اهلل بن ظؿرو بن العاص يؼول: شؿعت رشول اهلل  (15)

كؼؾب واحد  آدم كؾفا بغ إصبعغ من أصابع الرمحن بـيإن قؾوب  "يؼول 

الؾفم منف الؼؾوب : »ينفه كقف يشاء. ثم يؼول رشول اهلل 

 « .رصف قؾوبـا إػ ضاظتك
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 (.223و  298/  1( وأمحد )52/  8رواه مسؾم )

 ايًِٗ انفين حباليو عٔ ذساَو، ٚأغٓين بفطًو عُٔ ضٛاى

أتى ظؾقا رجل فؼال: يا أمر ادممـغ إين ظجزت ظن  "وائل قال:  أيبظن  (16)

تي فلظـي، فؼال ظع ريض اهلل ظـه: أٓ أظؾؿك كؾامت ظؾؿـقفن رشول اهلل مؽاتب

  ،لو كان ظؾقك مثل جبل صر دكاكر ٕداه اهلل ظـك؟ قؾت: بذ

 «. افؾفم اـػـي بحالفك ظن حرامك، وأؽــي بػضؾك ظؿن شواك»قال: قل: 

 يف ( قال الشقخ آلباين رمحه اهلل253/  2( وأمحد )129/  6أخرجه السمذي )

 ( قؾت: والصواب حسن اإلشـاد.531/ 2الصحقحة )

 ايًِٗ إْٞ أضايو َٔ فطًو

إذا شؿعتم صقاح افديؽة، »قال:   ظن أيب هريرة، أن الـبي  (17)

ؾاشلفوا اهلل من ؾضؾه، ؾنهنا رأت مؾؽا، وإذا شؿعتم هنقق احلامر، ؾتعوذوا باهلل من 

و داود والسمذي رواه البخاري ومسؾم وأب« افشقطان، ؾنهنا رأت صقطاكا

والـسائي من ضريق قتقبة بن شعقد، حدثـا لقث، ظن جعػر بن ربقعة، ظن 

 إظرج، ظن أيب هريرة به.

ُِ ٖٛاُب ايٖسٔذٝ َِْت ايٖت َْٖو َأ ٖٞ ِإ ًَ َُٚتِب َع  َزبِّ اِغٔفِس ٔيٞ 

ِس يِف ادَْْجؾِ  اْبِن ُظَؿَر َقاَل :إِْن ُكـَّا َلـَُعدُّ لَِرُشوِل اهللَِّ  َظنْ  (18)

ِحقُم.((. وهو يف  اُب الرَّ ٍة َربِّ اْغِػْر يِل َوُتْب َظَعَّ إِكََّك َأْكَت التَّوَّ اْلَواِحِد ِماَئَة َمرَّ
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( لإلمام الوادظي رمحه اهلل قال هذا حديث صحقح ظذ 261الصحقح ادسـد )

(: احلديث. وأخرجه ابن 326ص6ذط الشقخغ . رواه أبوداود رمحه اهلل )ج

  ( . 2153ص 1ماجه )ج

 ايًِٗ إْٞ أضأيو اهلد٣ ٚايتك٢، ٚايعفاف ٚايػ٢ٓ

فؾفم إين ا»، يؼول:  ظن ظبد اهلل بن مسعود، كان رشول اهلل  (19)

 (.  1212رواه مسؾم )«. أشلفك اهلدى وافتؼى، وافعػاف وافغـى

 ايًِٗ إْٞ أضأيو ايفسدٚع

ـَِّة ِماَةَة إِنَّ يِف الَ :  »َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل رشول اهلل  (21)

اَمِء  اَم َبْغَ افسَّ ـَ َرَجَتْغِ  َها اهللَُّ فِْؾُؿَجاِهِديَن يِف َشبِقِل اهللَِّ، َما َبْغَ افدَّ َدَرَجٍة، َأَظدَّ

ُه َأْوَشُط اَلـَِّة َوَأْظَذ اَلـَِّة    َؾوْ  َؿُه َوإَْرِض، َؾنَِذا َشَلْفُتُم اهللََّ، َؾاْشَلُفوُه افِػْرَدْوَس، َؾنِكَّ

مْحَنِ  ُر َأهْنَاُر اَلـَِّة َوَؾْوَؿُه َظْرُش افرَّ مْحَِن، َوِمـُْه َتَػجَّ رواه البخاري «. َظْرُش افرَّ

(1260     .) 

$ ٗٔ َٚاِئح ُُُٛت،  َٜ َِْت ائَّرٟ ال  َ٘ ِإالَّ َأ ِّٞ َأُعُٛذ ٔبٔعٖصٔتَو ائَّرٟ ال ِإَي ِٖ إ ُٗ َّ اي

َٕ ُُُٛتٛ َٜ ِْظُ   #.َٚاإل

افؾفم فك »، يؼول: ملسو هيلع هللا ىلص باس ريض اهلل ظـفام كان رشول اهلل ظن ابن ظ  (21)

أشؾؿت، وبك آمـت، وظؾقك توـؾت، وإفقك أكبت، وبك خاصؿت، افؾفم إين 

أظوذ بعزتك، ٓ إفه إٓ أكت، أن تضؾـي، أكت احلي افذي ٓ يؿوت، والن 

 (. 1222( ومسؾم )2383أخرجه البخاريُّ ) شواإلكس يؿوتون
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ايرٟ ٖٛ عؿ١ُ أَسٟ، ٚأؾًس يٞ دْٝاٟ اييت فٝٗا ايًِٗ أؾًس يٞ دٜين $

َعاغٞ، ٚأؾًس يٞ آخستٞ اييت فٝٗا َعادٟ، ٚاجعٌ احلٝا٠ شٜاد٠ يٞ 

 #يف نٌ خري، ٚاجعٌ املٛت زاذ١ يٞ َٔ نٌ غس

فؾفم أصؾح يل ديـي ا»، يؼول: ملسو هيلع هللا ىلص ظن أيب هريرة، قال: كان رشول اهلل  (22)

ر، وأصؾح يل آخريت افتي افذي هو ظصؿة أمري، وأصؾح يل دكقاي افتي ؾقفا معا

ؾقفا معادي، واجعل احلقاة زيادة يل يف ـل خر، واجعل ادوت راحة يل من ـل 

 (. 1210رواه مسؾم )«. ذ

َٚال  َِهُِس ٔيٞ  َٚا  ،ٖٞ ًَ ُِٓؿِس َع َٚال َت  ْٞٔ ُِْؿِس َٚا  ،ٖٞ ًَ ِٔ َع َٚال ُتٔع  ِّٞ َزبِّ َأٔع

َُٗد َٜطِِّس اِي َٚ  ْٞٔ ِٖٔد َٚا  ،ٖٞ ًَ ُِهُِس َع ٖٞ، َت ًَ ِٔ َبَػ٢ َع ََ  ٢ًَ ْٔٞ َع ُِْؿِس َٚا  ،ٖٞ ٣ ِإَي

َِٝو  َٛاّعا، ِإَي َِٔط ٖٖاّبا، َيَو  ٓٔٞ َيَو َغهَّاّزا، َيَو َذنَّاّزا، َيَو َز ًِ َزبِّ اِجَع

ََٚأٔجِب  َِٛبٔتٞ،  ٌِ َذ َٚاِغٔط َِٛبٔتٞ،  ٌِ َت ّٓٔٝبا، َزبِّ َتَكٖب َُ ّٖا  ٖٚا َُِخٔبّتا، َيَو َأ

ََٚثبِِّت ُذ َٛٔتٞ،  ًِٔبَٞدِع ١ََُ َق ٌِ َضٔخٝ ًُ َٚاِض  ،ْٞٔ ََٚضدِِّد ٔيَطا ًِٔبٞ  ِٖٔد َق َٚا  ٖحٔتٞ، 

َربِّ َأِظـِّي َوٓ »َكاَن َيْدُظو:  َظِن اْبِن َظبَّاٍس: َأنَّ َرُشوَل اهللِ   (23)

، َواْهِديِن َويَ  ، َواْمُؽْر يِل َوٓ ََتُْؽْر َظَعَّ يِن َوٓ َتـُُْصْ َظَعَّ ، َواْكُُصْ َدى ُتِعْن َظَعَّ ِ اهْلُ ٌِّ

اًبا،  اًرا، َفَك َرهَّ َـّ اًرا، َفَك َذ ، َربِّ اْجَعْؾـِي َفَك َصؽَّ يِن َظَذ َمْن َبَغى َظَعَّ ، َواْكُُصْ إيَِلَّ

اًها ُمـِقًبا، َربِّ َتَؼبَّْل َتْوَبتِي، َواْؽِسْل َحْوَبتِي،  َفَك ِمْطَواًظا، إَِفْقَك ُُمْبًِتا، َفَك َأوَّ

ْد فَِسايِن، َواْشُؾْل َشِخقَؿَة َؿْؾبِيَوَأِجْب َدْظَويِت  تِي، َواْهِد َؿْؾبِي َوَشدِّ «.  ، َوَثبِّْت ُحجَّ

 وهو يف الصحقح ادسـد لإلمام الوادظي. (. 651/ 3إشـاده صحقح، رواه أمحد )

ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ ايعحص، ٚايهطٌ، ٚاجلنب، ٚايبخٌ، ٚاهلسّ، $

ٚشنٗا أْت خري َٔ شناٖا،  ٚعراب، ايكرب ايًِٗ آت ْفطٞ تكٛاٖا،
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أْت ٚيٝٗا َٚٛالٖا، ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ عًِ ال ٜٓفع، َٚٔ قًب ال 

 #خيػع، َٚٔ ْفظ ال تػبع، َٚٔ دع٠ٛ ال ٜطتحاب هلا

افؾفم إين أظوذ بك من »يؼول: ملسو هيلع هللا ىلص ظن زيد بن أرقم، قال: كان رشول اهلل  (24)

فم آت كػز افعجز، وافؽسل، والبن، وافبخل، واهلرم، وظذاب، افؼز افؾ

تؼواها، وزـفا أكت خر من زـاها، أكت وفقفا وموٓها، افؾفم إين أظوذ بك من 

« هلا ظؾم ٓ يـػع، ومن ؿؾب ٓ خيشع، ومن كػس ٓ تشبع، ومن دظوة ٓ يستجاب

 (. 1211رواه مسؾم )

$َٚ َٝٔتَو،  ٍِ َعأف ٗٛ ََٚتَر َُٔتَو،  ِْٔع  ٍِ َٚا ِٔ َش َٔ ِّٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ َّ َُٔتَو، اي ِْٔك ُفَحا٠ٔ٤َ 

ُِٔٝع َضَخٔطَو  #ََٚج

( ، ظن ظبد اهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام كان رشول 1236أخرجه مسؾم ) (25)

 ، يؼول.. اهلل 

$ ٖٞ ََاٍض ٔف َٝٔدَى،  َٝٔتٞ ٔب َْأؾ ُٔ َعِبٔدَى،  َٚاِب ِّْٞ َعِبُدَى  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ اي

ِّ اِض ٖٞ َقَطاُؤَى، َأِضَأُيَو ٔبُه ٍْ ٔف َُُو، َعِد َِٝت ُذِه ُٖ َٛ َيَو، َض ُٖ  ٍِ

ُ٘ ٔفٞ نَٔتأبَو،  َِْصِيَت ِٚ َأ ًِٔكَو، َأ ِٔ َخ َٔ ُ٘ َأَذدّا  َُِت ًَّ ِٚ َع َِْفَطَو، َأ  ٔ٘ ٔب

َٕ َزٔبَٝع  ٌَ ايُكِسآ ِٕ َتِحَع َِٓدَى: َأ ِٝب ٔع ِِ اِيَػ ًِ ٘ٔ يف ٔع ِٚ اِضَتِأَثِسَت ٔب َأ

ِّ َٖ َٖاَب  ََٚذ  ،ْٞٔ َٚٔجاَل٤َ ُذِص َُْٛز َؾِدِزٟ،  َٚ ًِٔبٞ،   #.َٞق

(، 2/362ظن ابن مسعود ريض اهلل ظـه، أخرجه أمحد يف مسـده ) (26)

( من حديثه أيًضا. وابن حبان يف صحقحه 2/506واحلاكم يف مستدركه )

(621 ، ) 
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 ( .268اكظر: السؾسؾة الصحقحة لأللباين، برقم )

ًٔ ََا َع  ٞٔٓ ٔٝ ًِِل، َأذِ ٢ًَ اِيَخ َُٚقِدَزٔتَو َع َِٝب،  َُٔو اِيَػ ًِ ِٖ ٔبٔع َُِت ايًٗ

 ِٖ ِّٝسا ٔيٞ، ايًٗ ََٛفا٠َ َخ َُِت اِي ًٔ ٓٔٞ ِإَذا َع َٛفَّ ََٚت ِّٝسا ٔيٞ،  َٝا٠َ َخ اِيَر

١ََُ اِيَرلِّ  ًٔ ََٚأِضَأُيَو َن َٗاَد٠ٔ،  َٚايٖػ ِٝٔب  ََٝتَو ٔفٞ اِيَػ ََٚأِضَأُيَو َخِػ

ََٚأِضَأ  ،٢َٓ َٚاِئػ ََٚأِضَأُيَو اِيَكِؿَد ٔفٞ اِيَفِكِس  َٚاِيَػَطٔب،  ُيَو ٔفٞ ايسَِّضا 

ََٚأِضَأُيَو ايسَِّضا٤َ َبِعَد  َِٓكٔطُع،  ٍٔ َيا َت ِٝ ََٚأِضَأُيَو ُقٖس٠َ َع َِٓفُد،  َٜ ُّا َيا  َْٔعٝ

َٖٓعِس ِإَي٢  ََٚأِضَأُيَو َيٖر٠َ اي ِٛٔت،  َُ ِِٝؼ َبِعَد اِي ََٚأِضَأُيَو َبِسَد اِيَع اِيَكَطا٤ٔ، 

ِِٝس َضٖسا َِٛم ِإَي٢ ٔيَكا٥َٔو ٔفٞ َغ َٚايٖػ َِٗو،  ١َٕٓ َِٚج ََٚيا ٔفِت َُٔطٖس٠ٕ،   ٤َ

َٔ َِٗتٔدٜ َُ َُٖدا٠ّ  َٓا  ًِ َٚاِجَع  ،ِٕ ١َٔٓ اِيِإمَيا ٖٓا ٔبِصٜ ِّٜ ِٖ َش ١ًَّٕ، ايًٗ  َُٔط

ُه َقاَل: َشِؿْعُت َرُشوَل اهلل 2305رواه الـسائي ) (27) ر ْبِن َياِِس َأكَّ ملسو هيلع هللا ىلص (؛ َظن َظامَّ

اَلِة:  ْؾِق، َأْحقِـِي َما َظؾِْؿَت افؾفمَّ بِِعْؾِؿَك اْفَغْقَب، َوؿُ »َيْدُظو يِف الصَّ ْدَرتَِك َظَذ اْْلَ

ا يِل، افؾفمَّ َوَأْشَلُفَك َخْشَقَتَك يِف  ـِي إَِذا َظؾِْؿَت اْفَوَؾاَة َخْرً ا يِل، َوَتَوؾَّ َقاَة َخْرً احْلَ

ا َواْفَغَضِب، َوَأْشَلُفَك  ََ قِّ يِف افرِّ ؾَِؿَة احْلَ ـَ َفاَدِة، َوَأْشَلُفَك  اْفَؼْصَد يِف  اْفَغْقِب َوافشَّ

َٓ َتـَْؼطُِع، َوَأْشَلُفَك  َة َظْغٍ  َٓ َيـَْػُد، َوَأْشَلُفَك ُؿرَّ اْفَػْؼِر َواْفِغـَى، َوَأْشَلُفَك َكِعقاًم 

َة افـََّظِر إَِػ  اَء َبْعَد اْفَؼَضاِء، َوَأْشَلُفَك َبْرَد اْفَعْقِش َبْعَد اْدَْوِت، َوَأْشَلُفَك َفذَّ ََ افرِّ

ـَّا بِِزيـَِة َوْجِفَك،  ٍة، افؾفمَّ َزيِّ َٓ ؾِْتـٍَة ُمِضؾَّ ٍة، َو اَء ُمرِضَّ ْوَق إَِػ فَِؼاِةَك يِف َؽْرِ ََضَّ َوافشَّ

ياَمِن، َواْجَعْؾـَا ُهَداًة ُمْفَتِدينَ   . قال الشقخ إلباين: صحقح. شاإْلِ



25 

 زاد الصغار والكبار     05

ََا$ ََٚغسِّ  ًُِت،  ُٔ ََا َع ِٔ َغسِّ  َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ ٌِ اي َُ ِِ َأِع  #َي

 (.1229ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا، أخرجه مسؾم ) (28)

ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ اهلِ ٚاحلصٕ، ٚايعحص ٚايهطٌ، $ 

 #ٚايبخٌ ٚاجلنب، ٚضًع ايدٜٔ، ٚغًب١ ايسجاٍ 

،  ظن أكس بن مالك ريض اهلل ظـه: كـت أخدم رشول اهلل (29)

ن اهلم واحلزن، وافعجز افؾفم إين أظوذ بك م»إذا كزل، فؽـت أشؿعه كثًرا يؼول: 

أخرجه البخاري، « وافؽسل، وافبخل والبن، وَؾع افدين، وؽؾبة افرجال

 ( .2395( ، ومسؾم؛ )1863)

ََٚأِضَتِػٔفُسَى $  ،ُ٘ ُُ ًَ ٦ِّٝا َأِع ِٕ ُأِغِسَى ٔبَو َغ ِٔ َأ َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ إ ُٗ ًَّ اي

ُِ ًَ َُا اَل َأِع  #ٔي

 ( .6/306محد يف ادسـد )ظن أيب موشى ريض اهلل ظـه. رواه أ  (31)

ِٔ َغسِّ $ َٔ َٚ ِٔ َغسِّ َبَؿِسٟ،  َٔ َٚ ُِٔعٞ،  ِٔ َغسِّ َض َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ اي

ًِيب ِٔ َغسِّ َق َٔ َٚ  ،ْٞٔ  #ٔيَطا

ـه )  (31) ( ، 3661ظن َصَؽل ابن مُحقد ريض اهلل ظـه.أخرجه السمذي وحسَّ

حه إلباين، اكظر: صحقح السمذي، برقم )  ( .1225صحَّ
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َُٚض٤ٔٛ $ ََٚدَزٔى ايٖػَكا٤ٔ،  ِٗٔد اِيَبال٤ٔ،  ِٔ َج َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ إ ُٗ ًَّ اي

َُاَت١ٔ األِعَدا٤ٔ ََٚغ  #.اِيَكَطا٤ٔ، 

(. ومسؾم 9362ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه: أخرجه البخارّي؛ )  (32)

(1202.) 

ايًِٗ فإْٞ أعٛذ بو َٔ فت١ٓ ايٓاز ٚعراب ايٓاز، ٚفت١ٓ ايكرب $

، َٚٔ غس فت١ٓ ايػ٢ٓ، َٚٔ غس فت١ٓ ايفكس، ٚأعٛذ ٚعراب ايكرب

بو َٔ غس فت١ٓ املطٝس ايدجاٍ، ايًِٗ اغطٌ خطاٜاٟ مبا٤ 

ايجًخ ٚايربد، ْٚل قًيب َٔ اخلطاٜا، نُا ْكٝت ايجٛب األبٝض 

َٔ ايدْظ، ٚباعد بٝين ٚبني خطاٜاٟ، نُا باعدت بني 

 املػسم ٚاملػسب، ايًِٗ فإْٞ أعٛذ بو َٔ ايهطٌ، ٚاهلسّ،

 #.ٚاملأثِ، ٚاملػسّ

 (. 586( ومسؾم )9322ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا: أخرجه البخارّي؛ ) (33)

$ِّ َُِػَس َٚاِي  ِِ َُِأَث َٚاِي ٌِ ٚاهَلَسّ،  ِٔ اِيَهَط َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ  #.اي

 ( .586( . ومسؾم )9398ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا: أخرجه البخارّي ) (34)

ً٘ عاجً٘ ٚآجً٘ َا عًُت َٓ٘ ايًِٗ إْٞ أضأيو َٔ اخلري ن

َٚا مل أعًِ ٚأعٛذ  بو َٔ ايػس نً٘ عاجً٘ ٚآجً٘ َا عًُت 

َٓ٘ َٚا مل أعًِ، ايًِٗ إْٞ أضأيو َٔ خري َا ضأيو عبدى 

ْٚبٝو، ٚأعٛذ بو َٔ غس َا عاذ بو عبدى ْٚبٝو، ايًِٗ إْٞ 

أضأيو اجل١ٓ َٚا قسب إيٝٗا َٔ قٍٛ أٚ عٌُ ٚأعٛذ بو َٔ ايٓاز 
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ٝٗا َٔ قٍٛ أٚ عٌُ، ٚأضأيو إٔ جتعٌ نٌ قطا٤ َٚا قسب إي

 قطٝت٘ يٞ خريا

ظؾؿفا هذا الدظاء،  ظن ظائشة أن رشول اهلل  (35)

( 236/ 9( وأمحد )1623( وابن حبان )633/  1فذكره.أخرجه ابن ماجة )

 ( 2203/  3) "وأبو يعذ يف مسـده 

ة إشـاد صحقح، رواته ثؼات رواة مسؾم غر جز بن حبقب وهو ثؼة. شؾسؾ

 (.59/ 6إحاديث الصحقحة )

$ ،ٌِ َٚاِيُبِخ  ِٔ َٚاِيُحِب  ،ٌِ َٚاِيَهَط َٔ اِيَعِحِص  َٔ ُِٛذ ٔبَو  ِّْٞ َأُع ِٖ إ ُٗ ًَّ اي

َٝا  َُِر ١َٔٓ اِي ِٔ ٔفِت َٔ ُِٛذ ٔبَو  ََٚأُع ِٔ َعَرأب اِيَكِبِس،  َٔ ُِٛذ ٔبَو  ََٚأُع

َُأت َُ  #.َٚاِي

 (.  1902م؛ )( ومسؾ9392ظن أكس ريض اهلل ظـه أخرجه البخارّي )  (36)

$ ِٔ َٔ َٚ ِٔ َعَرأب اِيَكِبِس،  َٔ َٚ  ،َِ ٖٓ َٗ ِٔ َعَرأب َج َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ اي

ٍِ َُٔطٝس ايٖدٖجا ١َٔٓ اِي ِٔ َغسِّ ٔفِت َٔ َٚ َُأت،  َُ َٚاِي َٝا  َُِر ١َٔٓ اِي  #.ٔفِت

 (.588( ومسؾم )2322رواه البخاري ) ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه، 

ِٖ ِإ$ ُٗ ًَّ ََٚعَرأب اِيَكِبِساي َٚاِيَفِكِس،  َٔ اِيُهِفِس  َٔ  #ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو 

ظن أيب بؽرة ُكػقع بن احلارث ريض اهلل ظـه. أخرجه الـسائي برقم   (37)

 ( وصححه إلباين..5068)
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َٛا٤ٔ$ ِٖ ٍِ ٚاألَِ َُا َٚاألَِِع َِٓهَسأت األَِِخاَلِم  َُ  ِٔ َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ  #.اي

( ،وهو يف 3562بن مالٍك ريض اهلل ظـه، أخرجه السمذي )ظن قطبَة  (38)

 الصحقح ادسـد.

ََٚأُعُٛذ ٔبَو $ ُ٘ ٔب٦ِظَ ايٖطٔحُٝع،  ْٖ َٔ اِيُحِٛع َفِإ َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ اي

١َُْ َٗا ٔب٦َِطٔت اِئبَطا ْٖ ١َْٔ َفِإ َٝا َٔ اِئخ َٔ# 

( ، والـسائي؛ 2562ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه. أخرجه أبو داود )  (39)

ـه إلباين يف صحقح أيب داود، برقم )5620)  (.2398( . حسَّ

ََٚأُعُٛذ ٔبَو $ َٔ ايٖتَسدِّٟ،  َٔ ََٚأُعُٛذ ٔبَو   ،ِّ َِٗد َٔ اِي َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ُٗ ًَّ اي

 َٞ ٔٓ ََٜتَخٖبَط  ِٕ ِٔ َأ َٔ ََٚأُعُٛذ ٔبَو   ،ِّ ََٗس َٚاِي َٚاِيَرَسِم،  َٔ اِيَػَسِم،  َٔ

ِٝ ِٛٔتايٖػ َُ َِٓد اِي ُٕ ٔع  #َطا

 ظن أيب الَقََس إكصاري؛ كعب بن ظؿرو ريض اهلل ظـه.  (41)

(، ظـه أيضًا، واحلديث صححه 5533( والـسائي؛ )2551أخرجه أبو داود؛ ) 

 إلباين.

ايًِٗ فاطس ايطُٛات ٚاألزض، عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠، زب نٌ 

ْفطٞ،  غ٤ٞ ًَٚٝه٘، أغٗد إٔ ال إي٘ إال أْت، أعٛذ بو َٔ غس

 ٚغس ايػٝطإ ٚغسن٘

ظن أيب هريرة، أن أبا بؽر الصديق ريض اهلل ظـه، قال: يا رشول اهلل مرين  (41)

ؿل: افؾفم ؾاضر افسؿوات  "بؽؾامت أقوهلن إذا أصبحت، وإذا أمسقت، قال: 
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 وإرض..

(، ظن أيب هريرة 3361وصححه ) -( والسمذي 329/ 6أخرجه أبوداود ) 

 ( .1202السمذي برقم ) ريض اهلل ظـه. اكظر: صحقح

َِْت $ ََا َأ َٚ َِِسٟ،  َِٚإِضَسأفٞ ٔفٞ َأ  ،ًٞٔ ِٗ ََٚج ِٖ اِغٔفِس ٔيٞ َخٔط٦َٝٔتٞ  ُٗ ًَّ اي

َُٔدٟ،  ََٚع  َٟ َٜا ََٚخَطا َٚٔجدِّٟ، َِٖصٔيٞ  ِٖ اِغٔفِس ٔيٞ  ُٗ ًَّ ِّٞ، اي َٔ  ٔ٘ ُِ ٔب ًَ َأِع

ِٓٔدٟ ٌٗ َذٔيَو ٔع  #.َُٚن

( 9366، 9368ارّي؛ )ظن أيب موشى ريض اهلل ظـه: أخرجه البخ  (42)

 (. 1226ومسؾم )

$ ،ُٙ َٚآٔخَس  ُ٘ َٖٚي ََٚأ  ،ُ٘ ًَّ َٚٔج  ُ٘ ُ٘، ٔدقَّ ًَّ ِْٔبٞ نُ ِٖ اِغٔفِس ٔيٞ َذ ُٗ ًَّ اي

ُٙ َٚٔضٖس  ُ٘ ََٝت ْٔ  #.ََٚعال

ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه أخرجه مسؾم، كتاب الصالة، باب: ما يؼال  (43)

 (. 683يف الركوع والسجود، برقم )

يب، ٚأخط٤٢ غٝطاْٞ، ُٚفو زٖاْٞ، ٚاجعًين ايًِٗ اغفس يٞ ذْ

 يف ايٓدٟ األع٢ً

كان إذا أخذ مضجعه من ملسو هيلع هللا ىلص ظن أيب إزهر إكامري أن رشول اهلل  (44)

 الؾقل، قال:...

 "اإلصابة"( وإشـاده جقد كام قال احلافظ ابن حجر يف 5056أخرجه أبو داود ) 

ما يؼول إذا أراد يف باب  "إذكار"يف ترمجته ، وحسـه اإلمام الـووي يف  6/9
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 الـوم. 

ُّْٛزا، $ ُِٔعٞ  َٚٔفٞ َض ُّْٛزا،  َٚٔفٞ َبَؿِسٟ  ُّْٛزا،  ًِٔبٞ  ٌِ ٔفٞ َق ِٖ اِجَع ُٗ ًَّ اي

ُّْٛزا،  ََٚتِرٔتٞ  ُّْٛزا  ِٛٔقٞ  ََٚف ُّْٛزا،  ََٜطاِزٟ   ِٔ ََٚع ُّْٛزا   ٞٔٓ ُٝٔ َٜ  ِٔ ََٚع

َٚاِجَع ُّْٛزا،  ٌِ ٔيٞ  َٚاِجَع ُّْٛزا،  ًِٔفٞ  ََٚخ ُّْٛزا   َٞٔ ََا ُّْٛزا، ََٚأ  ٞٔٓ ًِ

َٚٔفٞ  ُّْٛزا،   ْٞٔ َٚاِجَعٌ ٔفٞ ٔيَطا ُّْٛزا،  ِِ ٔيٞ  ََٚععِّ ُّْٛزا،   ٞٔٓ ََٚأِعٔط

ُّْٛزا،   ُٞٔ َٚٔفٞ َيِر ُّْٛزا،  َٚٔفٞ َبَػِسٟ  ُّْٛزا،  َٚٔفٞ َغِعِسٟ  ُّْٛزا،  َِْفٔطٞ 

ُّْٛزا  َٞٔ َٚٔفٞ َد ُّْٛزا،  َٚٔفٞ َعَؿٔبٞ  ُّْٛزا،   ُٞٔ  # .َٚٔفٞ َعِع

 (.293(. ومسؾم )9329جه البخارّي )ظن ابن ظباس أخر  (45)

$ ِٔ ُٖ ًَٔو َع ٓٔٞ ٔبَفِط ٔٓ ََٚأِغ ََٔو،  ِٔ َذَسا ٓٔٞ ٔبَراَلٔيَو َع ِٖ اِنٔف ُٗ ًَّ اي

َٛاَى  #ٔض

،.. أخرجه السمذي  (46) ـه  ) -ظن ظعٍّ  ( .3593وحسَّ

ال إي٘ إال اهلل ايععِٝ احلًِٝ، ال إي٘ إال اهلل زب ايعسؽ ايععِٝ، $

 #.اٚات ٚزب األزض ٚزب ايعسؽ ايهسِٜال إي٘ إال اهلل زب ايطُ

 إلهٓ »كان يؼول ظـد الؽرب:  ظن ابن ظباس، أن كبي اهلل  (47)

إٓ اهلل افعظقم احلؾقم، ٓ إفه إٓ اهلل رب افعرش افعظقم، ٓ إفه إٓ اهلل رب 

 (.1230رواه مسؾم )« افساموات ورب إرض ورب افعرش افؽريم
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ُِتين، ٚع   ًَّ ِٖ! اْفِعين مبا ع ًُِّا ايًٗ ٓٔٞ َا ٜٓفُعين، ٚازشِقين ٔع ُِ ًِّ

 تٓفُعين ب٘( 

صلى هللا عليه وسلم  -مالك قال: فسمعته يذكر أن رسول هللا ظن أكس بن  (48)
الدظوات "( ، وظـه البقفؼي يف 2/520أخرجه احلاكم ) كان يقول: ... فذكره.  -

وقال ( 3/2655/2605) "الدظاء"( ، والطزاين يف 258 -252) "الؽبر
   : "صحيح على شرط مسلم.  احلاكم

ايًِٗ اذفعين باإلضالّ قا٥ُا ٚاذفعين باإلضالّ قاعدا   

ٚاذفعين باإلضالّ زاقدا ٚال تػُت بٞ عدٚا ذاضدا، ايًِٗ إْٞ 

أضأيو َٔ نٌ خري خصا٥ٓ٘ بٝدى، ٚأعٛذ بو َٔ نٌ غس 

 خصا٥ٓ٘ بٝدى 

أكه كان يدظو  ظن  ابن مسعود ريض اهلل ظـه ظن رشول اهلل  (49)

 ". ورده الذهبي بؼوله: "صحقح ظذ ذط البخاري  "احلديث. وقال: ...  

.قال الشقخ آلباين رمحه اهلل يف "قؾت: أبو الصفباء مل خيرج له البخاري 

 ( 2/515( أخرجه احلاكم )2560الصحقحة )

ايًِٗ أذٝين َطهٝٓا، ٚأَتين َطهٝٓا، ٚاذػسْٞ يف شَس٠ 

 املطانني

 

يؼول يف  فنين شؿعت رشول اهلل  ظن أيب شعقد: أحبوا ادساكغ
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 دظائه. فذكره.

 "( أخرجه ظبد بن محقد يف 928/ 2قال الشقخ آلباين رمحه اهلل يف الصحقحة )

( قؾت: وهذا إشـاد حسن ظـدي، رجاله كؾفم 1/  220) "ادـتخب من ادسـد 

ثؼات رجال الشقخغ غر أيب ظقسى إشواري فؼد وثؼه الطزاين وابن حبان 

( وروى ظـه ثالثة مـفم، أحدهم قتادة ولذلك 122/  2) "الثؼات  "ه يف فذكر

 ."إكه مشفور  "قال البزار: 

ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ ّٜٛ ايط٤ٛ َٚٔ ي١ًٝ ايط٤ٛ َٚٔ ضاع١ 

 ايط٤ٛ َٚٔ ؾاذب ايط٤ٛ َٚٔ جاز ايط٤ٛ يف داز املكاّ

افؾفم إين أظوذ  يؼول: كان الـبي  "ظن ظؼبة بن ظامر قال:  (51)

ن يوم افسوء ومن فقؾة افسوء ومن شاظة افسوء ومن صاحب افسوء ومن بك م

(. 266/ 20) "جمؿع الزوائد  ". رواه الطزاين، كام يف " جار افسوء يف دار ادؼام

 (.618/ 3« )الصحقحة»

$ ٢ًَ َْا َع ََٚأ َْا َعِبُدَى،  ََٚأ  ٞٔٓ ًَِكَت َِْت، َخ َ٘ ِإالَّ َأ َِْت َزبِّٞ اَل ِإَي ِٖ َأ ُٗ ًَّ اي

َِٓعُت، َأُب٤ُٛ َع ََا َؾ ِٔ َغسِّ  َٔ ََا اِضَتَطِعُت، َأُعُٛذ ٔبَو  َِٚعٔدَى  َٚ ِٗٔدَى 

َِٜػٔفُس  ُ٘ ال  ْٖ ِْٔبٞ َفاِغٔفِس ٔيٞ، َفِإ ََٚأُب٤ُٛ شَيَوز ٔبَر  ،ٖٞ ًَ َُٔتَو َع ِٓٔع َيَو ٔب

َِْت َُْٛب ِإال َأ  #ايٗر

صداد بن أوس ريض اهلل ظـه. أخرجه البخارّي، كتاب الدظوات،  ظن  (51)

 ( .9309باب: أفضل آشتغػار، برقم )



13 

 زاد الصغار والكبار     53

ايًِٗ أْت املًو ال إي٘ إال أْت أْت زبٞ، ٚأْا عبدى، ظًُت 

ْفطٞ، ٚاعرتفت برْيب، فاغفس يٞ ذْٛبٞ مجٝعا، إْ٘ ال ٜػفس 

ايرْٛب إال أْت، ٚاٖدْٞ ألذطٔ األخالم ال ٜٗدٟ ألذطٓٗا إال 

أْت، ٚاؾسف عين ض٦ٝٗا ال ٜؿسف عين ض٦ٝٗا إال أْت، يبٝو 

ٚضعدٜو ٚاخلري نً٘ يف ٜدٜو، ٚايػس يٝظ إيٝو، أْا بو 

 ٚإيٝو، تبازنت ٚتعايٝت، أضتػفسى ٚأتٛب إيٝو

ظع بن أيب ضالب، ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم، أكه كان إذا  ظن (52)

وجفت وجفي فؾذي ؾطر افساموات وإرض حـقػا، وما »قام إػ الصالة، قال: 

ي، وحمقاي، وممايت هلل رب افعادغ، ٓ ذيك أكا من ادؼـغ، إن صاليت، وكسؽ

فه، وبذفك أمرت وأكا من ادسؾؿغ، افؾفم أكت ادؾك ٓ إفه إٓ أكت أكت ريب، وأكا 

ظبدك، طؾؿت كػز، واظسؾت بذكبي، ؾاؽػر يل ذكويب مجقعا، إكه ٓ يغػر افذكوب 

ـي إٓ أكت، واهدين ٕحسن إخالق ٓ هيدي ٕحسـفا إٓ أكت، واسف ظ

شقئفا ٓ يُصف ظـي شقئفا إٓ أكت، فبقك وشعديك واْلر ـؾه يف يديك، وافؼ 

، وإذا «فقس إفقك، أكا بك وإفقك، تبارـت وتعافقت، أشتغػرك وأتوب إفقك

افؾفم فك رـعت، وبك آمـت، وفك أشؾؿت، خشع فك شؿعي، »ركع، قال: 

لك احلؿد ملء الؾفم ربـا »، وإذا رفع، قال: « وبُصي، وُمي، وظظؿي، وظصبي

، وإذا « الساموات، وملء إرض، وملء ما بقـفام، وملء ما صئت من رء بعد

افؾفم فك شجدت، وبك آمـت، وفك أشؾؿت، شجد وجفي فؾذي »شجد، قال: 

، ثم يؽون من « خؾؼه، وصوره، وصق شؿعه وبُصه، تبارك اهلل أحسن اْلافؼغ
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يل ما ؿدمت وما أخرت، وما افؾفم اؽػر »آخر ما يؼول بغ التشفد والتسؾقم: 

أٍرت وما أظؾـت، وما أٍؾت، وما أكت أظؾم به مـي، أكت ادؼدم وأكت 

 (222رواه مسؾم )« . ادمخر، ٓ إفه إٓ أكت

ََٚزٖب $ َٓا  ِِ، َزٖب ََٚزٖب اِيَعِسِؽ اِيَعٔعٝ ََٚزٖب األِزِض  َٚأت  َُا ِٖ َزٖب ايٖط ُٗ ًَّ اي

٤ِٕٞ، َفأيَل اِيَربِّ ِّ َغ ٌِ  ُن ِْٔحٝ َٚاإِل َِٛزا٠ٔ  ٍَ ايٖت ِِٓص َُ َٚ  ،٣َٛ ٖٓ َٚاي

 ِٖ ُٗ ًَّ ٘ٔ، اي َٝٔت َٓأؾ َِْت آٔخْر ٔب ٤ِٕٞ َأ ِّ َغ ِٔ َغسِّ ُن َٔ ِٕ، َأُعُٛذ ٔبَو  َٚاِيُفِسَقا

 ،٤ِْٞ َِٝظ َبِعَدَى َغ ًَ َِْت اآلٔخُس َف ََٚأ  ،٤ِْٞ ًََو َغ َِٝظ َقِب ًَ ٍُ َف ٖٚ َِْت األ َأ

َِٝظ ًَ ُٖٔس َف َِْت ايعَّا ٤ِْٞ،  ََٚأ ََْو َغ َِٝظ ُدٚ ًَ ُٔ َف َِْت اِيَبأط ََٚأ  ،٤ِْٞ َِٛقَو َغ َف

ِٔ اِيَفِكِس َٔ َٓا  ٔٓ ََٚأِغ  َٔ ِٜ ٖٓا ايٖد  # .اِقِض َع

 (؛1223رواه مسؾم )ملسو هيلع هللا ىلص َأيِب ُهَرْيَرَة، َظِن افـَّبِيِّ َظْن  (53)

ايًِٗ زب جربا٥ٌٝ، َٚٝها٥ٌٝ، ٚإضسافٌٝ، فاطس ايطُاٚات $

، أْت حتهِ بني عبادى فُٝا ٚاألزض، عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠

ناْٛا فٝ٘ خيتًفٕٛ، اٖدْٞ ملا اختًف فٝ٘ َٔ احلل بإذْو، 

 #إْو تٗدٟ َٔ تػا٤ إىل ؾساط َطتكِٝ

يػتتح صالته  ظن ظائشة أم ادممـغ، بلي رء كان كبي اهلل  (54)

افؾفم رب »إذا قام من الؾقل؟ قالت: كان إذا قام من الؾقل افتتح صالته: 

جزاةقل، ومقؽاةقل، وإٍاؾقل، ؾاضر افساموات وإرض، ظامل افغقب وافشفادة، 

أكت حتؽم بغ ظبادك ؾقام ـاكوا ؾقه خيتؾػون، اهدين دا اختؾف ؾقه من احلق بنذكك، 

  (.2/534رواه مسؾم )ش. إكك هتدي من تشاء إػ ساط مستؼقم
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ٚأعٛذ بو إٔ أظًِ ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو َٔ ايك١ً ٚايفكس ٚايري١، 

 أٚ أظًِ

افؾفم إين أظوذ بك من »كان يؼول:  ظن أيب هريرة أن الـبي   (55)

 «.افؼؾة وافػؼر وافذفة، وأظوذ بك أن أطؾم أو أطؾم

 ( .1663أخرجه الـسائي وابن حبان ) 

قؾت: وإشـاده صحقح. وهو يف الصحقح ادسـد لإلمام الوادظي. ويف السؾسؾة 

 (.3/632الصحقحة )

 ْٞ أضأيو َٔ فطًو ٚزمحتو، فإْ٘ ال ميًهٗا إال أْتايًِٗ إ

 "( ظن ظبد اهلل قال: 136/  2و  39/  5) "احلؾقة  "أخرجه أبو كعقم يف  (56)

ضقػا، فلرشل إػ أزواجه يبتغي ظـدهن ضعاما، فؾم  أصاب الـبي 

الؾفم إين أشللك من فضؾك ورمحتك، فنكه ٓ »جيد ظـد واحدة مـفن، فؼال:  

فلهديت له صاة مصؾقة، فؼال: هذه من فضل اهلل، وكحن كـتظر «. يؿؾؽفا إٓ أكت

 «.الرمحة 

( فالسـد 52/ 6قال الشقخ إلباين رمحه اهلل يف شؾسؾة إحاديث الصحقحة )

 ظـدي صحقح.

ايًِٗ ال ضٌٗ إال َا جعًت٘ ضٗال ٚأْت جتعٌ احلصٕ إذا غ٦ت 

 ضٗال 

ا جعؾته افؾفم ٓ شفل إٓ م»قال:  ظن أكس أن رشول اهلل  (57)
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 "صحقحه  "أخرجه ابن حبان يف « شفال وأكت جتعل احلزن إذا صئت شفال

( وهو يف شؾسؾة 2986) "( والضقاء يف ادختارة 352( وابن السـي )1612)

 (.603/ 9إحاديث الصحقحة )

َِِسٟ ٢ًَ َأِزَغٔد َأ ِّ ٔيٞ َع َٚاِعِص َِْفٔطٞ،  ٓٔٞ َغٖس  ِٖ ٔق ُٗ  ايً

َفَؼاَل: َما  ، َأنَّ ُحَصْقـًا، َأَتى َرُشوَل اهللِ َظْن ِظْؿَراَن ْبِن ُحَصْغٍ  (58)

َقاَل: «. ُؿِل افؾُفمَّ ِؿـِي َذَّ َكْػِز، َواْظِزْم يِل َظَذ َأْرَصِد َأْمِري»َتْلُمُريِن َأْن َأُقوَل؟ َقاَل: 

ُجُل، ُثمَّ َجاَء َفَؼاَل: إيِنِّ َأَتْقُتَك َفُؼْؾَت يِل  ُؿِل افؾُفمَّ ِؿـِي َذَّ »: َفاْكَطَؾَق َفَلْشَؾَم الرَّ

َن؟ َقاَل: «. َكْػِز، َواْظِزْم يِل َظَذ َأْرَصِد َأْمِري ْٔ ُؿِل افؾُفمَّ اْؽِػْر يِل َما »َفاَم َأُقوُل ا

ْرُت َوَما َأْظَؾـُْت، َوَما َأْخَطْلُت َوَما َظَؿْدُت، َوَما َظؾِْؿُت َوَما َجِفْؾُت  َ ٍْ رواه «. َأ

 (. 262/ 33أمحد )

ٌَ اي ِّبين قب ِٖ إْٞ أعُٛذ بَو َٔ جاِز ايٗط٤ٔٛ، َٚٔ شٍٚد تػ ًٗ

 ٓٞ ُٕ عً ٞٓ َزٓبّا، َٚٔ َاٍ ٜهٛ ُٕ عً املػٝب، َٚٔ ٚيد ٜهٛ

َٓ٘ تساْٞ، ٚقًُب٘ ٜسعاْٞ؛ إٕ زأ٣  ٌٍ َانس عٝ عرابّا، َٚٔ خًٝ

١ّ٦ٓٝ أذاعٗا  ذط١ٓ دفٓٗا، ٚإذا زأ٣ ض

ذكره.  .. فدظائه ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال كان من  (59)

( وهو يف السؾسؾة الصحقحة 3/2615/2336) "الدظاء"أخرجه الطزاين يف 

 (. قال: وهذا إشـاد جقد.2/322)
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 ٢ًَ َٛ َع ُٖ َٚ ُُِد،  ُ٘ احَل ََٚي ًُِو  ُ٘ امُل ُ٘، َي ُٙ اَل َغِسَٜو َي َِٚذَد  ُ٘ ًَّ َ٘ ِإيَّا اي اَل ِإَي

ٔ٘ ًَّ َٕ اي َُٚضِبَرا  ،ٔ٘ ًَّ ُُِد ٔي ٤ِٕٞ َقٔدْٜس، احَل ِّ َغ ُ٘، ُن ًَّ َ٘ ِإيَّا اي َٚاَل ِإَي  ،

 ٔ٘ ًَّ ٠َٖٛ ِإيَّا ٔباي َٚاَل ُق  ٍَ ِٛ َٚاَل َذ ُ٘ َأنَِبُس،  ًَّ ِٖ اِغٔفِس ٔيَٞٚاي ُٗ ًَّ  اي

ًّا"  "أٚ ٜدعٛا يٝ

اِمِت، َظِن الـَّبِيِّ  (61) َمْن َتَعارَّ ِمَن »َقاَل:  ظن ُظَباَدُة ْبُن الصَّ

َّٓ اهللَُّ ْقِل، َؾَؼاَل: َٓ إَِفَه إِ لِّ  افؾَّ ـُ يَك َفُه، َفُه ادُْؾُك َوَفُه احَلْؿُد، َوُهَو َظَذ  َوْحَدُه َٓ َذِ

، َوَٓ َحْوَل َوَٓ ؿُ  َزُ ـْ َّٓ اهللَُّ، َواهللَُّ َأ ٍء َؿِديٌر، احَلْؿُد هللَِِّ، َوُشْبَحاَن اهللَِّ، َوَٓ إَِفَه إِ َة َرْ وَّ

ُفمَّ اْؽػِ  َّٓ بِاهللَِّ، ُثمَّ َؿاَل: افؾَّ َل َوَصذَّ ُؿبَِؾْت إِ ََّ ْر يِل، َأْو َدَظا، اْشُتِجقَب َفُه، َؾنِْن َتَو

 (.2256رواه البخاري )«. َصاَلُتهُ 

 ،ِّٞ َُا ايٛازث َ ُٗ ِٖ! َتِّعين بطُٔعٞ ٚبؿسٟ، ٚاجعً ايًٗ

ُ٘ بجأِزٟ ًَُين، ٚخر َٓ  ٚاْؿسْٞ ع٢ً َٔ َظ

ه فقؼوُل:  ظن أيب هريرة كان  (61) ! متِّعـ»يدظُو ربَّ ي افؾفمَّ

بسؿِعي وبُصي، واجعؾُفاَم افوارث مـِّي، واكُصين ظذ من َطَؾؿـي، وخذ مـُه 

 «.بثلِري

( ، وقال: 1/261( ، واحلاكم )950)رقم  "إدب ادػرد"أخرجه البخاري يف 

 (.508/ 2صحقح ظذ ذط مسؾم . وهو يف السؾسؾة الصحقحة )"
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يٗسغد، ايًِٗ! إْٞ أضأيو ايجبات يف األَِس، ٚايعصمي١ ع٢ً ا

ٚأضأيو َٛجبات زمحتو، ٚعصا٥ِ َػفستو، ٚأضأيو غهس 

ْعُٔتو، ٚذطٔ عبادتو، ٚأضأيو قًبّا ضًُّٝا، ٚيطاّْا ؾادقّا، 

ٚأضأيو َٔ خري َا تعًِ، ٚأعُٛذ بو َٔ غسِّ َا تعًِ، 

ُّ ايػٝٛب ُِ؛ إْو أْت عال  ٚأضتػفُسى ملا تعً

 يا صداد بن: »ظن صداد بن أوس قال: قال يل رشول اهلل  (62)

أوٍس! إذا رأيت افـاس ؿد اـتـزوا افذهب وافػضة، ؾلـثر همٓء افؽؾامت: افؾفم! 

صد، وأشلفك موجبات رمحتك،  إين أشلفك افثبات يف إمِر، وافعزيؿة ظذ افرُّ

وظزاةم مغػرتك، وأشلفك صؽر كعؿتِك، وحسن ظبادتك، وأشلفك ؿؾبًا شؾقاًم، 

وُذ بك من ذِّ ما تعؾم، وأشتغػُرك وفساكًا صادؿًا، وأشلفك من خر ما تعؾم، وأظ

 "ادعجم الؽبر"أخرجه الطزاين يف  « دا تعؾُم: إكك أكت ظالُم افغقوب

 ( 2/199) "احلؾقة"( ، ومن ضريؼه: أبو كعقم يف 339 -2/335)

 ( قال: وهذا إشـاد جقد، رجاله ثؼات.965/ 2وهو يف السؾسؾة الصحقحة )

ٓٓإ، ايًِٗ! يو احلُد، ال إي٘ إال أْت،  ٚذدى ال غسٜو يو، امل

 بدٜع ايطُاٚات ٚاألزض، ذا اجلالٍ ٚاإلنساّ

شؿع رجاًل يؼول: الؾفم! لك  ظن أكس بن مالك: أن الـبي  (63)

احلؿد، ٓ إله إٓ أكت، وحدك ٓ ذيك لك، ادـّان، بديع الساموات وإرض، ذا 

إظَظم: فؼد شَلفَت اهلَل باشِم اهللِ : »اجلالل واإلكرام! فؼال الـبي 

 "ادصـف "(. أخرجه ابن أيب صقبة يف افذي إذا ُدظَي به أجاَب، وإذا ُشئل به أظَطى
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 ( .3858( أخرجه ابن ماجه )3/210( ، وأمحد )20/121/6620)

 قلت: وهذا إسناد جٌد.قال  (4541/ 7وهو فً السلسلة الصحٌحة )

احلُد هلل ايرٟ نفاْٞ ٚآٚاْٞ. احلُد هلل ايرٟ أطعُين 

ٌَ،ٚضكاْٞ ٖٞ ٚأفط ٖٔ عً ََ  . احلُد هلل ايرٟ 

ٓٓاز؛ َٝين َٔ اي َٓحِّ ِٕ ُت ِّٞ أضأيو بعٖصتو أ  ايًِٗ! إ

من ؿال إذا أَوى : »بن مالك قال: قال رشول اهلل  أكسظن  (64)

إػ ؾراصه: احلؿد هلل افذي ـػاين وآواين. احلؿد هلل افذي أضعؿـي وشؼاين احلؿد هلل 

َقـي من افـّار: ؾؼْد مَحَِد اهلل افذي َمنَّ ظعَّ وأؾضَل، افؾفم!  تك أْن ُتـَجِّ إينِّ أشلفك بعزَّ

 «.  بجؿقع حمامِد اْلؾِق ـؾِّفم

( . وهو فً 7/16/7605( والبٌهقً فً"الشعب" )4/878أخرجه الحاكم )

 (.4647/ 7السلسلة الصحٌحة )

ٌِ، ٚأعُٛذ بو َٔ اجُلنِب، ٚأعُٛذ بو  ِّْٞ أعُٛذ بو َٔ ايبخ ِٓ! إ ايًٗ

ُُس، ٚأعُٛذ بو َٔ فت١ٓ ايدْٝا، ٚأعٛذ بو َٔ  إٔ أزٓد ٍِ ايُع إىل أزذ

 عراب ايكرب

أكه كان يلمر  ظن شعد يلمر بخؿٍس، ويذكرهن ظن الـبي  (65)

 (.9395هبن أخرجه البخاري )

$ َٔ َٔ ََٚأُعُٛذ ٔبَو   ،ٌِ َٚاِيَهَط َٔ اِيَعِحِص  َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ، ِإ ايًٗ

َٚاِيَع  ١ًَٔ َٚاِيَػِف  ٠َٔٛ َٔ اِيَكِط َٔ ََٚأُعُٛذ ٔبَو   ،١َٔٓ َُِطَه َٚاِي َٚايرِّي١َّٔ،   ،١ًَٔ ِٝ
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 َٔ َٔ ََٚأُعُٛذ ٔبَو  َٜا٤ٔ،  َٚايسِّ َُِع١ٔ،  َٚايٗط َِّفاِم،  َٚاي َٚايػَِّكاِم،  اِيُفُطِٛم، 

٤ِّٔ ََٚض  ،ِّ َٚاِيُحَرا َٚاِيَبَسِص،   ،ِٕ ُٛٓ َٚاِيُح  ،ِِ َٚاِيَبَه  ،ِِ َُ ِّ ايٖؿ  #اِيَأِضَكا

، إيِنِّ َأُظوُذ بَِك »: َيُؼوُل  ملسو هيلع هللا ىلصالٍِك َقاَل: َكاَن َرُشوُل اهلل ظْن َأَكِس ْبِن مَ   (66) افؾفمَّ

فَِّة، َوادَْْسَؽـَِة،  ِمَن اْفَعْجِز َواْفَؽَسِل، َوَأُظوُذ بَِك ِمَن اْفَؼْسَوِة َواْفَغْػَؾِة َواْفَعْقَؾِة، َوافذِّ

َؼاِق، َوافـَِّػاِق، وَ  َياِء، َوَأُظوُذ بَِك ِمَن َوَأُظوُذ بَِك ِمَن اْفُػُسوِق، َوافشِّ ْؿَعِة، َوافرِّ افسُّ

َْشَؼامِ  ْٕ ِء ا َذاِم، َوَدِّ ِص، َواْلُ ـُوِن، َواْفَزَ َؿِم، َواْفَبَؽِم، َواْلُ رواه الطزاين يف «. افصَّ

(؛ وهو يف الصحقح ادسـد مما لقس يف الصحقحغ. وقال 322ادعجم الصغر )

 .شؼك وافػؼرافؽػر واف»من  شافػسوق وافشؼاق»بدل 

َٚاِيَرِسِٜل، $ َٚاِيَػَسِم   ِّ ََٗس َٚاِي َٚايٖتَسدِّٟ   ِّ َِٗد ِٔ اِي َٔ ِّْٞ َأُعُٛذ ٔبَو  ِٖ ِإ ايًٗ

ٌَ ٔفٞ  ِٕ ُأِقَت ََٚأ ِٛٔت،  َُ َِٓد اِي ُٕ ٔع َِٝطا ٓٔٞ ايٖػ ََٜتَخٖبَط  ِٕ ََٚأُعُٛذ ٔبَو َأ

ََُٛت َئدّٜػا ِٕ َأ ََٚأ َُِدٔبّسا،  ًَٔو    #َضٔبٝ

َؾِؿيِّ َأنَّ َرُشوَل اهلل َظْن َأيِب الْ  (67) افؾفمَّ إيِنِّ »ُؼوُل: َفقَ  َيْدُظو َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقََسِ السُّ

ِريِق، َوَأُظوُذ بَِك َأْن َيَتَخبََّطـِي  َرِم َواْفَغَرِق َواحْلَ ي َواهْلَ دِّ َ ْدِم َوافسَّ َأُظوُذ بَِك ِمْن اهْلَ

ْقَطاُن ِظـَْد ادَْْوِت، َوَأْن ُأْؿَتَل يِف َشبِقؾَِك  رواه أمحد «. ُمْدبًِرا، َوَأْن َأُموَت َفِديًغا افشَّ

 (؛ وهو يف الصحقح ادسـد.25516)

$ِٖ ِٔ ٔعَباَدٔتَو ايًٗ َُٚذِط َٚٔذِنِسَى  ٢ًَ ُغِهِسَى  ٖٓا َع  #َأٔع

َظاِء، ُؿوُفوا: »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأيِب ُهَرْيَرَة َظْن الـَّبِيِّ  (68) َتِفُدوا يِف افدُّ بُّوَن َأْن جَتْ
َأحُتِ

ِرَك َوُحْسِن ِظَباَدتَِك  افؾفمَّ  ـْ (؛ وهو يف 2681رواه أمحد )«. َأِظـَّا َظَذ ُصْؽِرَك َوِذ
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 الصحقح ادسـد.

 

ِٔ َزبِّ$ َّ ايدِّٜ ِٛ َٜ  #اِغٔفِس ٔيٞ َخٔط٦َٝٔتٞ 

َظْن َظاِئَشَة َقالْت: ُقْؾُت: َيا َرُشوَل اهلل، اْبُن ُجْدَظاَن َكاَن يِف اجْلَاِهِؾقَِّة َيِصُل  (69)

ِحَم، ْ َيُؼْل َيْوًما: َربِّ »َوُيْطِعُم ادِْْسؽَِغ، َفَفْل َذاَك َكافُِعُه؟ َقاَل:  الرَّ ُه مَل َٓ َيـَْػُعُه، إِكَّ

ينِ   (؛126مسؾم ) رواه «.اْؽِػْر يِل َخطِقَئتِي َيْوَم افدِّ
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 فطٌ ايرنس ٚايدعا٤

ٔٙ ُِٔد َٚٔبَر َٕ اهلل  ِِ، ُضِبَرا َٕ اهلل ايَعٔعٝ  ُضِبَرا

َساِن، َثِؼقَؾَتاِن »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َظِن الـَّبِيِّ  (1) ؾَِؿَتاِن َخِػقَػَتاِن َظَذ افؾِّ ـَ

مْحَِن: ُشْبَحاَن اهلل افَعظِقِم، ُشْبَحاَن اهلل َوبَِحْؿِدهِ    .(2)شيِف ادِقَزاِن، َحبِقبََتاِن إَِػ افرَّ

ُُِد هلل،  َٚاِيَر َٕ اهلل،  َٚاهلل َأنَِبُسُضِبَرا َ٘ ِإيَّا اهلل،   ََٚيا ِإَي

َأَحبُّ اْفَؽاَلِم إَِػ اهلل »ملسو هيلع هللا ىلص: َظْن َشُؿَرَة ْبِن ُجـَْدٍب، َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهلل  (2)

ِنَّ َبَدْأَت َأْرَبعٌ  َك بَِلهيِّ َٓ َيرُضُّ  . َزُ ـْ َّٓ اهلل، َواهلل َأ َٓ إَِفَه إِ ْؿُد هلل، َو  .(1)ش: ُشْبَحاَن اهلل، َواحْلَ

ْؿُد »ملسو هيلع هللا ىلص: َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهلل  (3) َْن َأُؿوَل ُشْبَحاَن اهلل، َواحْلَ َٕ

ْؿُس  َّا َضَؾَعْت َظَؾْقِه افشَّ ، َأَحبُّ إيَِلَّ مِم َزُ ـْ َّٓ اهلل، َواهلل َأ َٓ إَِفَه إِ  .(3)شهلل، َو

 َس٠ 011ضبرإ اهلل 

ْم َأْن »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُشوِل اهلل َظْن َشْعٍد، َقاَل: ُكـَّا ِظـَْد رَ  (4) ـُ َأَيْعِجُز َأَحُد

لَّ َيْوٍم َأْفَف َحَسـٍَة؟َيْؽِسَب  ـُ َفَسَلَلُه َشاِئٌل ِمْن ُجَؾَساِئِه: َكْقَف َيْؽِسُب َأَحُدَكا  ش، 

َظـُْه َأْفُف  ُيَسبُِّح ِماَةَة َتْسبِقَحٍة، َؾقُْؽَتُب َفُه َأفُْف َحَسـٍَة، َأْو ُُيَطُّ »َأْلَف َحَسـٍَة؟ َقاَل: 

 .(6)شَخطِقَئةٍ 

ٔٙ ُِٔد َٚٔبَر  ِِ َٕ اهلل ايَعٔعٝ  ُضِبَرا

َمْن َؿاَل: ُشْبَحاَن اهلل افَعظِقِم َوبَِحْؿِدِه، »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َجابٍِر، َظِن الـَّبِيِّ  (5)

                                                           
 (.5917( ومسلم )9749رواه البخاري )( 4)
 (.5467( رواه مسلم )5)
 (.5918( رواه مسلم )6)
 (.5910( رواه مسلم )7)
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 . (2)شَفُه َكْخَؾٌة يِف اَلـَّةِ  ُغِرَشْت 

٠َٖٛ ِإيَّا ٔباهلل َٚاَل ُق  ٍَ ِٛ  اَل َذ

، َأْو َقاَل: دََّا ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: دََّا َغَزا َرُشوُل اهلل وَشى إَْصَعِريِّ َظْن َأيِب مُ  (6) َخْقَزَ

َه َرُشوُل اهلل  َف الـَّاُس َظَذ َواٍد، َفَرَفُعوا َأْصَواهَتُْم بِالتَّْؽبِِر: اهلل َأْكَزُ ملسو هيلع هللا ىلصَتَوجَّ ، َأْذَ

َّٓ اهلل، َفَؼاَل َرُشوُل اهلل ، َٓ إَِلَه إِ ُؽْم َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل َأْكَزُ اْرَبُعوا َظَذ َأْكُػِسُؽْم، إِكَّ

ُؽْم َتْدُظوَن َشِؿقًعا َؿِريًبا َوُهَو َمَعُؽمْ  ِة شَتْدُظوَن َأَصمَّ َوَٓ َؽاةًِبا، إِكَّ ، َوَأَكا َخْؾَف َدابَّ

َّٓ بِاهلل، َفَؼاَل ملسو هيلع هللا ىلصَرُشوِل اهلل  َة إِ َيا َظْبَد اهلل »يِل:  ، َفَسِؿَعـِي َوَأَكا َأُقوُل: َٓ َحْوَل َوَٓ ُقوَّ

ـُوِز ». ُقْؾُت: َلبَّْقَك َيا َرُشوَل اهلل، َقاَل: شْبَن َؿْقسٍ  ـُ ـٍْز ِمْن  ـَ ؾَِؿٍة ِمْن  ـَ َأَٓ َأُدفَُّك َظَذ 

ي، َقاَل:  شاَلـَّةِ  َّٓ بِاهلل»ُقْؾُت: َبَذ َيا َرُشوَل اهلل، َفَداَك َأيِب َوُأمِّ َة إِ  . (1)شَٓ َحْوَل َوَٓ ُؿوَّ

ٔٙ ُِٔد َٚٔبَر َٕ اهلل   فطٌ ُضِبَرا

َك بَِلَحبِّ اْفَؽاَلِم إَِػ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، َقاَل: َقاَل يل َرُشوُل اهلل َظْن َأيِب َذرٍّ  (7) َٓ ُأْخِزُ َأ

يِن بَِلَحبِّ اْلَؽاَلِم إَِػ اهلل، َفَؼاَل:  شاهلل؟ إِنَّ َأَحبَّ اْفَؽاَلِم »ُقْؾُت: َيا َرُشوَل اهلل َأْخِزْ

ُشِئَل َأيُّ اْلَؽاَلِم ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف رواية: َأنَّ َرُشوَل اهلل شْبَحاَن اهلل َوبَِحْؿِدهِ إَِػ اهلل: ُش 

 . (3)شَما اْصَطَػى اهلل داََِلةَِؽتِِه َأْو فِِعَباِدِه: ُشْبَحاَن اهلل َوبَِحْؿِده»َأْفَضُل؟ َقاَل: 

 فطٌ احلُد هلل

َْصَعِريِّ َقاَل: َقاَل َرُش  -8 (8) ْٕ افطُُّفوُر َصْطُر »ملسو هيلع هللا ىلص: وُل اهلل َظْن َأيِب َمالٍِك ا

                                                           
 (. وهو ثابت. قال الشٌخ األلبانً: صحٌح.6797( رواه الترمذي )4)
 (. 5747( ومسلم )7548( رواه البخاري )5)

 ( عن أبً هرٌرة.0749ورواه أحمد )
 (.5764( رواه مسلم )6)
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َِن  ًَ ْ ْؿُد هلل ََت ْؿُد هلل ََتََْلُ ادِْقَزاَن، َوُشْبَحاَن اهلل َواحْلَ ياَمِن َواحْلَ َما َبْغَ  -َأْو ََتََْلُ  -اإْلِ

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا  . (2)شافسَّ

ْبَح، َوِهَي َخَرَج ِمْن ِظـِْدَها ُبْؽَرًة حِ ملسو هيلع هللا ىلص َظْن ُجَوْيِرَيَة، َأنَّ الـَّبِيَّ  (9) َغ َصذَّ الصُّ

 احْلَالِ َما ِزْفِت َظَذ »يِف َمْسِجِدَها، ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى، َوِهَي َجالَِسٌة، َفَؼاَل: 

ؾِاَمٍت، »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَلْت: َكَعْم، َقاَل الـَّبِيُّ  شافَّتِي َؾاَرْؿُتِك َظَؾْقَفا؟ ـَ َفَؼْد ُؿْؾُت َبْعَدِك َأْرَبَع 

: ُشْبَحاَن اهلل َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َثاَلَث  اٍت، َفْو ُوِزَكْت باَِم ُؿْؾِت ُمـُْذ اْفَقْوِم َفَوَزَكْتُفنَّ َمرَّ

ؾاَِمتِهِ  ـَ ا َكْػِسِه َوِزَكَة َظْرِصِه َوِمَداَد  ََ  .(1)شَخْؾِؼِه َوِر

ُِ ُ٘ اِيَر ََٚي ًُِو  ُُ ُ٘ اِي ُ٘، َي ُٙ َيا َغِسَٜو َي َِٚذَد َ٘ ِإيَّا اهلل  ِّ َيا ِإَي ٢ًَ ُن َٛ َع ُٖ َٚ ُد 

ََٖس٠ٕ َٔا١َ٥َ   ٍّ ِٛ َٜ ٤ِٕٞ َقٔدْٜس ٔفٞ   َغ

َّٓ اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن الـبّي  ظن أيب أيوب إكصاري  -20 (11) َٓ إَِفَه إِ َمْن َؿاَل: 

ـَ  ٍء َؿِديٌر، َظْؼَ ِمَراٍر  لِّ َرْ ـُ ْؿُد َوُهَو َظَذ  يَك َفُه، فَُه ادُْْؾُك َوَفُه احْلَ َٓ َذِ اَن َوْحَدُه 

َؿْن َأْظَتَق َأْرَبَعَة َأْكُػٍس ِمْن َوَفِد إِْشاَمِظقَل   . (3)شـَ

َّٓ اهلل »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُشوَل اهلل Iَظْن َأيِب ُهَرْيَرَة  -22 (11) َمْن َؿاَل: َٓ إَِفَه إِ

ٍء َؿِديٌر. لِّ َرْ ـُ يَك َفُه، َفُه ادُْؾُك َوَفُه احَلْؿُد، َوُهَو َظَذ  ٍة،  َوْحَدُه َٓ َذِ يِف َيْوٍم ِماَةَة َمرَّ

اَكْت َفُه  ـَ َقْت َظـُْه ِماَةُة َشقَِّئٍة، َو تَِب َفُه ِماَةُة َحَسـٍَة، َوحُمِ ـُ اَكْت َفُه َظْدَل َظْؼِ ِرَؿاٍب، َو ـَ

َّا َجاَء إِ  ، َومَلْ َيْلِت َأَحٌد بَِلْؾَضَل مِم ْقَطاِن، َيْوَمُه َذفَِك َحتَّى ُيْؿِزَ َّٓ َرُجٌل ِحْرًزا ِمَن افشَّ

                                                           
 (.556( رواه مسلم )4)
 (. 5759( رواه مسلم )5)
 (. 5916( ومسلم )9747( رواه البخاري )6)
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َثَر ِمـْهُ  ـْ ٍة ُحطَّْت ». قال: شَظِؿَل َأ َوَمْن َؿاَل: ُشْبَحاَن اهلل َوبَِحْؿِدِه، يِف َيْوٍم ِماَةَة َمرَّ

اَكْت ِمْثَل َزَبِد اْفَبْحرِ  ـَ  . (2)شَخَطاَياُه َوَفْو 

ملسو هيلع هللا ىلص ، َيُؼوُل: َشِؿْعُت َرُشوَل اهلل َظْن َجابَِر ْبَن َظْبِد اهلل  -21 (12)

َّٓ اهلل»َيُؼوُل:  َٓ إَِفَه إِ ِر  ـْ  . (1)شَأْؾَضُل افذِّ

ُُِد هلل  َٚاِيَر ُ٘، اهلل َأنَِبُس نَٔبرّيا،  ُٙ َيا َغِسَٜو َي َِٚذَد َ٘ ِإيَّا اهلل  َيا ِإَي

٠َٖٛ ِإيَّا ٔباهلل اِيَعِصِٜص  ََٚيا ُق  ٍَ ِٛ ُٔنَي، َيا َذ َٕ اهلل َزبِّ اِيَعاَي َنٔجرّيا، ُضِبَرا

ِِ  اِيَرٔهٝ

 افؾفمَّ اْؽِػْر يِل َواْرمَحْـِي َواْهِديِن َواْرُزْؿـِي

، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َشْعٍد بن أيب وقَّاص  َقاَل: َجاَء َأْظَرايِبٌّ إَِػ َرُشوِل اهلل  -23 (13)

ـَ »َظؾِّْؿـِي َكاَلًما َأُقوُلُه، َقاَل:  َزُ  ـْ يَك َفُه، اهلل َأ َٓ َذِ َّٓ اهلل َوْحَدُه  َٓ إَِفَه إِ بًِرا، ُؿْل: 

َّٓ بِاهلل اْفَعِزيِز  َة إِ َٓ ُؿوَّ َٓ َحْوَل َو ثًِرا، ُشْبَحاَن اهلل َربِّ اْفَعادََِغ،  ـَ ْؿُد هلل  َواحْلَ

ؽِقمِ  ، َفاَم يِل؟ َقاَل: شاحْلَ  لَِريبِّ
ِ
ء َٓ ُؿْل: افؾفمَّ اْؽِػْر يِل َواْرمَحْـِي َواْهِديِن ». َقاَل: َفَفُم

 . (3)شَواْرُزْؿـِي

 اهلل ٚاحلُد هلل ٚال اي٘ اال اهلل ٚاهلل انرب ؾدقاتضبرإ 

، َظِن الـَّبِيِّ  -25 (14) ُه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأيِب َذرٍّ لِّ ُشاَلَمى ِمْن »، َأكَّ ـُ ُيْصبُِح َظَذ 

ؾِقَؾٍة َصَدَؿٌة،  لُّ هَتْ ـُ ِؿقَدٍة َصَدَؿٌة، َو لُّ حَتْ ـُ ْم َصَدَؿٌة، َؾُؽلُّ َتْسبِقَحٍة َصَدَؿٌة، َو ـُ َأَحِد

ـُ  لُّ َتْؽبَِرٍة َصَدَؿٌة، َوَأْمٌر بِادَْْعُروِف َصَدَؿٌة، َوهَنٌْي َظِن ادُْـَْؽِر َصَدَؿٌة، َوُُيِْزُئ ِمْن َو

                                                           
 (.5914( ومسلم )9746( رواه البخاري )4)
 (. قال الترمذي: حدٌث حسن. 6044( وابن ماجه )6606( رواه الترمذي )5)
 (. 5919( رواه مسلم )6)
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َحى ُعُفاَم ِمَن افضُّ ـَ َعَتاِن َيْر ـْ  . (2)شَذفَِك َر

َة إَِلَّ بِاهلل  ََل َحْولَ َوََل قُوَّ

َٓ َأُدفَُّك َظَذ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل الـبّي  Iظن أيب موشى إصعري  -29 (15) َأ

ـَِّة، َؾُؼْؾُت: َبَذ، َيا َرُشوَل اهلل. َؿاَل:  ـُوِز اْلَ ـُ ـٍْز ِمْن  َّٓ »ـَ َة إِ َٓ ُؿوَّ َٓ َحْوَل َو ُؿْل: 

 . (1)شبِاهلل

 فطٌ ايرنس

اِئَع اإِلْشالَ  -22 (16) ، َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُشوَل اهلل إِنَّ َذَ ِم َظْن َظْبِد اهلل ْبِن ُبَْسٍ

 َأَتَشبَُّث بِِه، َقاَل: 
ٍ
ء يِن بَِمْ ، َفَلْخِزْ ِر »َقْد َكُثَرْت َظَعَّ ـْ َٓ َيَزاُل فَِساُكَك َرْضًبا ِمْن ِذ

 . (3)شاهلل

ُشِئَل َأيُّ الِعَباِد َأْفَضُل ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُشوَل اهلل Iَظْن َأيِب َشِعقٍد اخلُْدِريِّ  -28 (17)

اـَِراُت »ِة؟ َقاَل: َدَرَجًة ِظـَْد اهلل َيْوَم الِؼَقامَ  ثًِرا َوافذَّ ـَ اـُِروَن اهلل  . َقاَل: ُقْؾُت: َيا شافذَّ

ـَِغ »َرُشوَل اهلل َوِمَن الَغاِزي يِف َشبِقِل اهلل؟ َقاَل:  اِر َوادُْؼِ َب بَِسْقِػِه يِف افُؽػَّ َفْو ََضَ

ثِرً  ـَ اـُِروَن اهلل  َتِضَب َدًما َفَؽاَن افذَّ َ َوخَيْ
ٌِ  . (6)شا َأْؾَضَل ِمـُْه َدَرَجةً َحتَّى َيـَْؽ

، َقاَل: َقاَل الـَّبِيُّ  -26 (18)
ِ
ْرَداء َأَٓ ُأَكبُِّئُؽْم بَِخْرِ َأْظاَمفُِؽْم، »ملسو هيلع هللا ىلص: َظْن َأيِب الدَّ

َهِب  اَها ِظـَْد َمؾِقؽُِؽْم، َوَأْرَؾِعَفا يِف َدَرَجاتُِؽْم َوَخْرٌ َفُؽْم ِمْن إِْكَػاِق افذَّ ـَ َوَأْز

ُبوا َأْظـَاَؿُؽْم؟َوافَوِرِق، َوَخ  ُبوا َأْظـَاَؿُفْم َوَيرْضِ ْم َؾَترْضِ ـُ  شْرٌ َفُؽْم ِمْن َأْن َتْؾَؼْوا َظُدوَّ

                                                           
 (.754( رواه مسلم )4)
 (.5747( ومسلم )9607رواه البخاري )( 5)
 (. وقال حدٌث حسن.6678( رواه الترمذي )6)
 (.6679( رواه الترمذي )7)
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ُر اهلل َتَعاَػ »َقاُلوا: َبَذ. َقاَل:  ـْ  . (2)شِذ

َفِؼقُت إِْبَراِهقَم َفْقَؾَة »ملسو هيلع هللا ىلص: ، َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهلل Iَظِن اْبِن َمْسُعوٍد  -10 (19)

َي يِب  ِ ٍْ َبِة ُأ ْ ُهْم َأنَّ اَلـََّة َضقَِّبُة افسُّ اَلَم َوَأْخِزْ َتَك ِمـِّي افسَّ ُد، َأْؿِرْئ ُأمَّ َؾَؼاَل: َيا حُمَؿَّ

َا ِؿقَعاٌن، َوَأنَّ ِؽَراَشَفا ُشْبَحاَن اهلل َواحَلْؿُد هلل َوَٓ إَِفَه إَِّٓ اهلل َواهلل  َظْذَبُة ادَْاِء، َوَأهنَّ

َزُ  ـْ  .  (1)شَأ

 دار احلديث السلفية بدار السالم
                                     

 

 



                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. 6677( رواه الترمذي )4)
 (. وقال: حدٌث حسن.6795( رواه الترمذي )5)
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 المحتويات

 ........................................................................................... 3 
 والؽبر والوالد إب أهيا كـت فندا العبادة هو الدظاء ٕن اهلل، تدظو كقف تتعؾم أن ظؾقك واجب أكه مسؾم يا واظؾم

 خنّٰ: تعاػ قال العبادة ظن متؽز الؼؾب قاد فلكت وإٓ ظؿرك وتدارك فبادر وإذكار، إدظقة هذه َتػظ مل

 7 .............................................................   [90: غافر] ِّ  جهمه ين ىن من

 9 ........................................ #ايٓاز عراب ٚقٓا ذط١ٓ، اآلخس٠ ٚيف ذط١ٓ ايدْٝا يف آتٓا ايًِٗ$

 9 ........................................................ #ٚازشقين ٚعافين ٚاٖدْٞ، ٚازمحين، يٞ، اغفس ايًِٗ$

$ِٖ ُٗ َّ ِٔ ٔبِسَضاَى َأُعُٛذ اي َُعاَفأتو َضَخٔطَو، َٔ ِٔ َُٚب َِٓو، ٔبَو ََٚأُعُٛذ ُعُكَٛبٔتَو، َٔ َٓا٤ّ ُأِذٔؿٞ اَل َٔ َِٝو، َث ًَ َِْت َع  َأ

َُا َِٝت َن َٓ ٢ًَ َأِث  9 ..................................................................................... #َِْفٔطَو َع

 ٚازمحين عٓدى، َٔ َػفس٠ يٞ فاغفس أْت، إال ايرْٛب ٜػفس ٚال نبرّيا ًُاظ ْفطٞ ظًُت إْٞ ايًِٗ

 9 .........................................................................................ايسذِٝ ايػفٛز أْت إْو

َُأت َأُعٛذُُ$ ًٔ َٖات اهلٔل ٔبهَ ِٔ ، ايٖتا ًََل ََا غسِّ َٔ  7 ............................................................ .#َخ

َٔ ٔباهلٔل َأُعُٛذ$ ِٔ؛ َٔ ََٗس ََا اِئفَت َٗا َظ ِٓ ََا َٔ َٚ َٔ  7 ............................................................... .#َبَط

ٌّ إْو! ايًِٗ  7 ....................................................................... عين فاعف ايعفٛ؛ حتٗب عف

 0 .................................................................................... #ايعاف١ٝ أضأيو إْٞ ايًِٗ$ 

 0 ................................................................... ٚاآلخس٠  ايدْٝا يف املعافا٠ أضأيو إْٞ ايًِٗ

ِٖ ُٗ َّ َُا اي َِٓت َن ًِٔكٞ َأِذَط ِٔ َخ ًُٔكٞ َفَرطِّ  0 ................................................................... ُخ

 1 .......................................................................................... ٚضددْٞ اٖدْٞ ايًِٗ

 1 ......................................................... عبادتو ٚذطٔ ٚذنسى غهسى ع٢ً أعٓا ايًِٗ

 1 .............................................................. طاعتو إىل قًٛبٓا ؾسف ٛبايكً َؿسف ايًِٗ

 44 ........................................... ضٛاى عُٔ بفطًو ٚأغٓين ذساَو، عٔ حباليو انفين ايًِٗ

 44 .................................................................................... فطًو َٔ أضايو إْٞ ِٗايً
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ٖٞ َُٚتِب ٔيٞ اِغٔفِس َزبِّ ًَ َْٖو َع َِْت ِإ ٖٛاُب َأ ُِ ايٖت  44 .............................................................. ايٖسٔذٝ

 44 ........................................................... ٚايػ٢ٓ ٚايعفاف ٚايتك٢، اهلد٣ أضأيو إْٞ ايًِٗ

 44 ..................................................................................... ايفسدٚع أضأيو إْٞ ايًِٗ

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي َ٘ ال ائَّرٟ ٔبٔعٖصٔتَو َأُعُٛذ إ َِْت ِإالَّ ِإَي ُُُٛت، ال ائَّرٟ َأ َٜ ٗٔ ُِْظ َٚاِئح َٕ َٚاإل ُُُٛتٛ َٜ#. .................... 44 

 اييت آخستٞ يٞ ٚأؾًس َعاغٞ، فٝٗا اييت دْٝاٟ يٞ ٚأؾًس أَسٟ، عؿ١ُ ٖٛ ايرٟ دٜين يٞ أؾًس ايًِٗ$

 45 ............ #غس نٌ َٔ يٞ زاذ١ املٛت ٚاجعٌ خري، نٌ يف يٞ شٜاد٠ احلٝا٠ ٚاجعٌ َعادٟ، فٝٗا

ِّٓٞ َزبِّ ِٔ َٚال َأٔع ٖٞ، ُتٔع ًَ ِْ َع َْٔٞٚا ُِٓؿِس َٚال ُؿِس ٖٞ، َت ًَ َُِهِس َع ُُِهِس َٚال ٔيٞ َٚا ٖٞ، َت ًَ ْٔٞ َع ِٖٔد َٜطِِّس َٚا َُٗد٣ َٚ  اِي

،ٖٞ ْٔٞ ِإَي ُِْؿِس ٢ًَ َٚا ِٔ َع ٖٞ، َبَػ٢ ََ ًَ ٓٔٞ َزبِّ َع ًِ ٖٖاّبا، َيَو َذنَّاّزا، َيَو َغهَّاّزا، َيَو اِجَع َٛاّعا، َيَو َز َِٝو َِٔط  ِإَي

ّٖا َيَو َُِخٔبّتا، ٖٚا ّٓٔٝبا، َأ ٌِ َزبِّ َُ َِٛبٔتٞ، َتَكٖب ٌِ َت َِٛبٔتٞ، َٚاِغٔط َٛٔتٞ، ََٚأٔجِب َذ ِٖٔد ُذٖحٔتٞ، ََٚثبِِّت َدِع ًِٔبٞ َٚا  َق

ْٔٞ، ََٚضدِِّد ٌِ ٔيَطا ًُ ١ََُ َٚاِض ًِٔبٞ َضٔخٝ  45 ......................................................................... َق

 ْفطٞ آت ايًِٗ ايكرب ٚعراب، ٚاهلسّ، ٚايبخٌ، ٚاجلنب، ٚايهطٌ، ايعحص، َٔ بو أعٛذ إْٞ ايًِٗ$

 قًب َٚٔ ٜٓفع، ال عًِ َٔ بو أعٛذ إْٞ ايًِٗ َٚٛالٖا، ٚيٝٗا أْت شناٖا، َٔ خري أْت ٚشنٗا تكٛاٖا،

 45 ................................................ #هلا ٜطتحاب ال دع٠ٛ َٚٔ تػبع، ال ْفظ َٚٔ خيػع، ال

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َٔ ٍِ َٚا َُٔتَو، َش ٍِ ِْٔع ٗٛ َٝٔتَو ََٚتَر َُٔتَو، َُٚفَحا٠ٔ٤َ ،َعأف ُِٔٝع ِْٔك  46 ............. #َضَخٔطَو ََٚج

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ُٔ َعِبُدَى ِإ َٝٔتٞ َعِبٔدَى، َٚاِب َٝٔدَى، َْأؾ ٖٞ ََاٍض ٔب َُُو، ٔف ٍْ ُذِه ٖٞ َعِد ِّ َأِضَأُيَو َقَطاُؤَى، ٔف  ٔبهُ

ٍِ َٛ اِض َِٝت َيَو، ُٖ ُٖ ٘ٔ َض ِٚ َِْفَطَو، ٔب ُ٘ َأ َُِت َّ ِٔ َأَذدّا َع ًِٔكَو، َٔ ِٚ َخ ُ٘ َأ َِْصِيَت ِٚ ٔنَتأبَو، ٔفٞ َأ ٘ٔ اِضَتِأَثِسَت َأ ِِ يف ٔب ًِ  ٔع

ِٝب َِٓدَى اِيَػ ِٕ: ٔع ٌَ َأ َٕ َتِحَع ًِٔبٞ، َزٔبَٝع ايُكِسآ َُْٛز َق ْٔٞ، َٚٔجاَل٤َ َؾِدِزٟ، َٚ َٖاَب ُذِص ُِّٞ ََٚذ َٖ#. ............... 46 

ِٖ َُٔو ايًٗ ًِ َِٝب، ٔبٔع ٢ًَ َُٚقِدَزٔتَو اِيَػ ًِِل، َع َٓٔٞأِذ اِيَخ َُِت ََا ٝٔ ًٔ َٝا٠َ َع ِّٝسا اِيَر ٓٔٞ ٔيٞ، َخ َٛفَّ َُِت ِإَذا ََٚت ًٔ ََٛفا٠َ َع  اِي

ِّٝسا ِٖ ٔيٞ، َخ ََٝتَو ََٚأِضَأُيَو ايًٗ ِٝٔب ٔفٞ َخِػ َٗاَد٠ٔ، اِيَػ ١ََُ ََٚأِضَأُيَو َٚايٖػ ًٔ  ََٚأِضَأُيَو َٚاِيَػَطٔب، ايسَِّضا ٔفٞ اِيَرلِّ نَ

٢َٓ، اِيَفِكِس ٔفٞ اِيَكِؿَد ُّا ََٚأِضَأُيَو َٚاِئػ َِٓفُد، َيا َْٔعٝ ٍٔ ُقٖس٠َ ََٚأِضَأُيَو َٜ ِٝ َِٓكٔطُع، َيا َع  َبِعَد ايسَِّضا٤َ ََٚأِضَأُيَو َت

ِِٝؼ َبِسَد ََٚأِضَأُيَو اِيَكَطا٤ٔ، ِٛٔت، َبِعَد اِيَع َُ َٖٓعِس َيٖر٠َ ََٚأِضَأُيَو اِي َِٗو، ِإَي٢ اي َِٛم َِٚج ِِٝس ٔفٞ ٔيَكا٥َٔو ِإَي٢ َٚايٖػ  َضٖسا٤َ َغ

١َٕٓ ََٚيا َُٔطٖس٠ٕ، ١َّٕ، ٔفِت ِٖ َُٔط ٖٓا ايًٗ ِّ ١َٔٓ َش ِٕ، ٔبِصٜ َٓا اِيِإمَيا ًِ َٔ َُٖدا٠ّ َٚاِجَع َِٗتٔدٜ َُ ............................... 47 

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ ًُِت، ََا َغسِّ َٔ ُٔ ِِ ََا ََٚغسِّ َع ٌِ َي َُ  48 ................................................... #َأِع

 ايسجاٍ ٚغًب١ ايدٜٔ، ٚضًع ٚاجلنب، ٚايبخٌ ٚايهطٌ، ٚايعحص ٚاحلصٕ، اهلِ َٔ بو أعٛذ إْٞ ايًِٗ$ 

# ................................................................................................................ 48 

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ إ َٔ ِٕ ٦ِّٝا ٔبَو ُأِغِسَى َأ ُ٘، َغ ُُ ًَ َُا ََٚأِضَتِػٔفُسَى َأِع ُِ اَل ٔي ًَ  48 .............................. #َأِع



 كار\بأهم األدعية واأل  47

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ ُِٔعٞ، َغسِّ َٔ ِٔ َض َٔ ِٔ َبَؿِسٟ، َغسِّ َٚ َٔ ْٔٞ، َغسِّ َٚ ِٔ ٔيَطا َٔ ًِيب َغسِّ َٚ  48 .................... #َق

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ إ ِٗٔد َٔ َُاَت١ٔ اِيَكَطا٤ٔ، َُٚض٤ٔٛ ايٖػَكا٤ٔ، ََٚدَزٔى اِيَبال٤ٔ، َج  49 ................... .#األِعَدا٤ٔ ََٚغ

 َٚٔ ايػ٢ٓ، فت١ٓ غس َٚٔ ايكرب، ٚعراب ايكرب ٚفت١ٓ ايٓاز، ٚعراب ايٓاز فت١ٓ َٔ بو أعٛذ فإْٞ ايًِٗ$

 ْٚل ٚايربد، ايجًخ مبا٤ خطاٜاٟ اغطٌ ايًِٗ ايدجاٍ، املطٝس فت١ٓ غس َٔ بو ٚأعٛذ ايفكس، فت١ٓ غس

 بني باعدت نُا خطاٜاٟ، ٚبني بٝين ٚباعد ايدْظ، َٔ األبٝض ايجٛب ْكٝت نُا اخلطاٜا، َٔ قًيب

 49 .............................. .#ٚاملػسّ ٚاملأثِ، ٚاهلسّ، ايهطٌ، َٔ بو أعٛذ فإْٞ ايًِٗ ٚاملػسب، املػسم

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َٔ ٌِ ِِ ٚاهَلَسّ، اِيَهَط َُِأَث ِّ َٚاِي َُِػَس  49 ............................................... .#َٚاِي

 نً٘ ايػس َٔ بو  ٚأعٛذ أعًِ مل َٚا َٓ٘ عًُت َا ٚآجً٘ عاجً٘ نً٘ اخلري َٔ أضأيو إْٞ ايًِٗ

 بو ٚأعٛذ ْٚبٝو، عبدى ضأيو َا خري َٔ أضأيو إْٞ ايًِٗ أعًِ، مل َٚا َٓ٘ عًُت َا ٚآجً٘ عاجً٘

 َٔ بو ٚأعٛذ عٌُ أٚ قٍٛ َٔ إيٝٗا قسب َٚا اجل١ٓ أضأيو إْٞ ايًِٗ ْٚبٝو، عبدى بو عاذ َا غس َٔ

 49 .................... خريا يٞ قطٝت٘ قطا٤ نٌ جتعٌ إٔ ٚأضأيو عٌُ، أٚ قٍٛ َٔ إيٝٗا قسب َٚا ايٓاز

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ُِٛذ إ َٔ ٔبَو َأُع ٌِ، اِيَعِحِص َٔ ِٔ َٚاِيَهَط ٌِ، َٚاِيُحِب ُِٛذ َٚاِيُبِخ ِٔ ٔبَو ََٚأُع ُِٛذ اِيَكِبِس، َعَرأب َٔ ِٔ ٔبَو ََٚأُع َٔ 

١َٔٓ َٝا ٔفِت َُِر َُأت اِي َُ  47 ....................................................................................... .#َٚاِي

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َِ، َعَرأب َٔ ٖٓ َٗ ِٔ َج َٔ ِٔ اِيَكِبِس، َعَرأب َٚ َٔ َٚ ١َٔٓ َٝا ٔفِت َُِر َُأت، اِي َُ ِٔ َٚاِي َٔ ١َٔٓ َغسِّ َٚ  ٔفِت

َُٔطٝس ٍِ اِي  47 ............................................................................................. .#ايٖدٖجا

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي َٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ  47 .................................................... #اِيَكِبِس ََٚعَرأب َٚاِيَفِكِس، اِيُهِفِس َٔ

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َِٓهَسأت َٔ ٍِ األَِِخاَلِم َُ َُا َٛا٤ٔ َٚاألَِِع ِٖ  40 ........................................... .#ٚاألَِ

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي َٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ ُ٘ اِيُحِٛع َٔ ْٖ َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ ايٖطٔحُٝع، ٔب٦َِظ َفِإ َٔ ١َْٔ َٝا َٗا اِئخ ْٖ ١َُْ ٔب٦َِطٔت َفِإ  40 ....... #اِئبَطا

$ِٖ ُٗ َّ ِّْٞ اي َٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َٔ ،ِّ َِٗد َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ اِي َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ ايٖتَسدِّٟ، َٔ ِّ، َٚاِيَرَسِم، اِيَػَسِم، َٔ ََٗس ِٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ َٚاِي َٔ 

ِٕ َٞ َأ ٔٓ ُٕ ََٜتَخٖبَط َِٝطا َِٓد ايٖػ ِٛٔت ٔع َُ  40 ........................................................................ #اِي

 أْت، إال إي٘ ال إٔ أغٗد ًَٚٝه٘، غ٤ٞ نٌ زب ٚايػٗاد٠، ايػٝب عامل ٚاألزض، ايطُٛات فاطس ايًِٗ

 40 ........................................................... ٚغسن٘ ايػٝطإ ٚغس ْفطٞ، غس َٔ بو أعٛذ

$ِٖ ُٗ َّ ًٔٞ، َخٔط٦َٝٔتٞ ٔيٞ اِغٔفِس اي ِٗ َِِسٟ، ٔفٞ َِٚإِضَسأفٞ ََٚج ََا َأ َِْت َٚ ُِ َأ ًَ ٘ٔ َأِع ِّٓٞ، ٔب َٔ ِٖ ُٗ َّ  َِٖصٔيٞ ٔيٞ اِغٔفِس اي

َٟ َٜا ََٚخَطا َُٔدٟ، َٚٔجدِّٟ، ٌٗ ََٚع ِٓٔدٟ َذٔيَو َُٚن  41 .......................................................... .#ٔع

$ِٖ ُٗ َّ ِْٔبٞ ٔيٞ اِغٔفِس اي ُ٘، َذ َّ ُ٘ نُ ُ٘، ٔدقَّ َّ ُ٘ َٚٔج َٖٚي ُٙ، ََٚأ ُ٘ َٚآٔخَس ََٝت ْٔ ُٙ ََٚعال  41 ................................ .#َٚٔضٖس
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 41 ........................ األع٢ً ايٓدٟ يف ٚاجعًين زٖاْٞ، ُٚفو غٝطاْٞ، ٚأخط٤٢ ذْيب، يٞ اغفس ايًِٗ

$ِٖ ُٗ َّ ٌِ اي ًِٔبٞ ٔفٞ اِجَع ُِٔعٞ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َبَؿِسٟ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َق ِٔ ُّْٛزا، َض ٓٔٞ ََٚع ُٝٔ ِٔ ُّْٛزا َٜ  ُّْٛزا، ََٜطاِزٟ ََٚع

ِٛٔقٞ َٔٞ ُّْٛزا، ََٚتِرٔتٞ ُّْٛزا ََٚف ََا ًِٔفٞ ُّْٛزا ََٚأ ٌِ ُّْٛزا، ََٚخ ٓٔٞ ُّْٛزا، ٔيٞ َٚاِجَع ًِ ٓٔٞ ُّْٛزا، َٚاِجَع ِِ ُّْٛزا، ََٚأِعٔط  ََٚععِّ

ْٔٞ ٔفٞ َٚاِجَعٌ ُّْٛزا، ٔيٞ ُٔٞ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َبَػِسٟ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َغِعِسٟ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َِْفٔطٞ َٚٔفٞ ُّْٛزا، ٔيَطا  ُّْٛزا، َيِر

ُٔٞ َٚٔفٞ َٔٞ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َعَؿٔبٞ َٚٔفٞ ُّْٛزا، َعِع  54 ....................................................... . #ُّْٛزا َد

$ِٖ ُٗ َّ ٓٔٞ اي ِٔ ٔبَراَلٔيَو اِنٔف ََٔو، َع ٓٔٞ َذَسا ٔٓ ًَٔو ََٚأِغ ِٔ ٔبَفطِ ُٖ َٛاَى َع  54 ...................................... #ٔض

 األزض ٚزب ايطُاٚات زب اهلل إال إي٘ ال ايععِٝ، ايعسؽ زب اهلل إال إي٘ ال احلًِٝ، ايععِٝ اهلل إال إي٘ ال$

 54 ........................................................................................ .#ايهسِٜ ايعسؽ ٚزب

ِٖ ُِتين، مبا اْفِعين! ايًٗ َّ ٓٔٞ ع ُِ ِّ ًُِّا ٚازشِقين ٜٓفُعين، َا ٚع  54 ................................ (ب٘ تٓفُعين ٔع

 عدٚا بٞ تػُت ٚال زاقدا باإلضالّ ٚاذفعين قاعدا باإلضالّ ٚاذفعين قا٥ُا باإلضالّ اذفعين ايًِٗ

 54 ......... بٝدى خصا٥ٓ٘ غس نٌ َٔ بو ٚأعٛذ بٝدى، خصا٥ٓ٘ خري نٌ َٔ أضأيو إْٞ ايًِٗ ذاضدا،

 54 ............................... املطانني شَس٠ يف ٚاذػسْٞ َطهٝٓا، ٚأَتين َطهٝٓا، أذٝين ايًِٗ

 ايط٤ٛ جاز َٚٔ ايط٤ٛ ؾاذب َٚٔ ايط٤ٛ ضاع١ َٚٔ ايط٤ٛ ي١ًٝ َٚٔ ايط٤ٛ ّٜٛ َٔ بو أعٛذ إْٞ ايًِٗ

 55 .................................................................................................... املكاّ داز يف

$ِٖ ُٗ َّ َِْت اي َ٘ اَل َزبِّٞ َأ َِْت، ِإالَّ ِإَي ٓٔٞ َأ ًَِكَت َْا َخ َْا َعِبُدَى، ََٚأ ٢ًَ ََٚأ ِٗٔدَى َع َِٚعٔدَى َع ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ اِضَتَطِعُت، ََا َٚ َٔ 

َِٓعُت، ََا َغسِّ َُٔتَو َيَو َأُب٤ُٛ َؾ ِٓٔع ٖٞ، ٔب ًَ ِْٔبٞز َيَوش ََٚأُب٤ُٛ َع ُ٘ ٔيٞ، َفاِغٔفِس ٔبَر ْٖ َُْٛب َِٜػٔفُس ال َفِإ َِْت ِإال ايٗر  55 ...... #َأ

 ذْٛبٞ يٞ فاغفس برْيب، ٚاعرتفت ْفطٞ، ظًُت عبدى، ٚأْا زبٞ، أْت أْت إال إي٘ ال املًو أْت ايًِٗ

 عين ٚاؾسف أْت، إال ألذطٓٗا ٜٗدٟ ال األخالم ألذطٔ ٚاٖدْٞ أْت، إال ايرْٛب ٜػفس ال إْ٘ مجٝعا،

 بو أْا إيٝو، يٝظ ٚايػس ٜدٜو، يف نً٘ ٚاخلري ٚضعدٜو يبٝو أْت، إال ض٦ٝٗا عين ٜؿسف ال ض٦ٝٗا

 56 ......................................................... إيٝو ٚأتٛب أضتػفسى ٚتعايٝت، تبازنت ٚإيٝو،

$ِٖ ُٗ َّ َٚأت َزٖب اي َُا ِِ، اِيَعِسِؽ ََٚزٖب األِزِض ََٚزٖب ايٖط َٓا اِيَعٔعٝ ِّ ََٚزٖب َزٖب ٤ِٕٞ، ُن ٣َٛ، اِيَربِّ َفأيَل َغ ٖٓ ٍَ َٚاي ِِٓص َُ َٚ 

َِٛزا٠ٔ ٌِ ايٖت ِْٔحٝ ِٕ،َٚاِيُف َٚاإِل ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِسَقا ِّ َغسِّ َٔ ٤ِٕٞ ُن َِْت َغ ٘ٔ، آٔخْر َأ َٝٔت َٓأؾ ِٖ ٔب ُٗ َّ َِْت اي ٍُ َأ ٖٚ َِٝظ األ ًَ ًََو َف  َقِب

،٤ِْٞ َِْت َغ َِٝظ اآلٔخُس ََٚأ ًَ ٤ِْٞ، َبِعَدَى َف َِْت َغ ُٖٔس ََٚأ َِٝظ ايعَّا ًَ َِٛقَو َف ٤ِْٞ، َف َِْت َغ ُٔ ََٚأ َِٝظ اِيَبأط ًَ ََْو َف ٤ِْٞ، ُدٚ  َغ

ٖٓا اِقِض َٔ َع ِٜ َٓا ايٖد ٔٓ ِٔ ََٚأِغ  57 .......................................................................... . #اِيَفِكِس َٔ

 أْت ٚايػٗاد٠، ايػٝب عامل ٚاألزض، ايطُاٚات فاطس ٚإضسافٌٝ، َٚٝها٥ٌٝ، جربا٥ٌٝ، زب ايًِٗ$

 َٔ تٗدٟ إْو بإذْو، احلل َٔ فٝ٘ اختًف ملا اٖدْٞ خيتًفٕٛ، فٝ٘ ناْٛا فُٝا عبادى بني حتهِ

 57 .................................................................................... #َطتكِٝ ؾساط إىل تػا٤
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 58 .................................. أظًِ أٚ أظًِ إٔ بو ٚأعٛذ ٚايري١، ٚايفكس ايك١ً َٔ بو أعٛذ إْٞ ايًِٗ

 58 ............................................ أْت إال ميًهٗا ال فإْ٘ ٚزمحتو، فطًو َٔ أضأيو إْٞ ايًِٗ

 58 ........................................ ضٗال غ٦ت إذا احلصٕ جتعٌ ٚأْت ضٗال جعًت٘ َا إال ضٌٗ ال ايًِٗ

ِٖ ُٗ ٓٔٞ ايً ِّ َِْفٔطٞ، َغٖس ٔق ٢ًَ ٔيٞ َٚاِعِص َِِسٟ َأِزَغٔد َع  59 ............................................................ َأ

ِٖ ِّبين شٍٚد َٚٔ ايٗط٤ٔٛ، جاِز َٔ بَو أعُٛذ إْٞ ايًٗ ٌَ تػ ُٕ ٚيد َٚٔ املػٝب، قب ٞٓ ٜهٛ  َاٍ َٚٔ َزٓبّا، عً

ُٕ ٞٓ ٜهٛ ٌٍ َٚٔ عرابّا، عً َٓ٘ َانس خًٝ  زأ٣ ٚإذا دفٓٗا، ذط١ٓ زأ٣ إٕ ٜسعاْٞ؛ ٚقًُب٘ تساْٞ، عٝ

١ّ٦ٓٝ  59 ................................................................................................... أذاعٗا ض

َ٘ اَل ُ٘ ِإيَّا ِإَي َّ ُٙ اي ُ٘، َغِسَٜو اَل َِٚذَد ُ٘ َي ًُِو َي ُ٘ امُل ُُِد، ََٚي َٛ احَل ُٖ َٚ ٢ًَ ِّ َع ٤ِٕٞ ُن ُُِد َقٔدْٜس، َغ ٘ٔ، احَل َّ َٕ ٔي  َُٚضِبَرا

ٔ٘ َّ َ٘ َٚاَل ،اي ُ٘، ِإيَّا ِإَي َّ ُ٘ اي َّ ٍَ َٚاَل َأِنَبُس، َٚاي ِٛ ٠َٖٛ َٚاَل َذ ٘ٔ ِإيَّا ُق َّ ِٖ ٔباي ُٗ َّ  57 ................................ ٔيٞ اِغٔفِس اي

ًّا ٜدعٛا أٚ"  57 ................................................................................................. "يٝ

ِٖ ُٗ ٚبؿسٟ، بطُٔعٞ َتِّعين! ايًٗ ِّٓٞ، ايٛازث َُاٚاجعً ًَُين، َٔ ع٢ً ٚاْؿسْٞ َ ُ٘ ٚخر َظ  57 ... بجأِزٟ َٓ

 َػفستو، ٚعصا٥ِ زمحتو، َٛجبات ٚأضأيو ايٗسغد، ع٢ً ٚايعصمي١ األَِس، يف ايجبات أضأيو إْٞ! ايًِٗ

 تعًِ، َا خري َٔ ٚأضأيو ؾادقّا، ٚيطاّْا ضًُّٝا، قًبّا ٚأضأيو عبادتو، ٚذطٔ ْعُٔتو، غهس ٚأضأيو

ُِ؛ ملا ٚأضتػفُسى تعًِ، َا غسِّ َٔ بو ٚأعُٛذ ُّ أْت إْو تعً  50 ................................... ايػٝٛب عال

ٓٓإ، يو، غسٜو ال ٚذدى أْت، إال إي٘ ال احلُد، يو! ايًِٗ  اجلالٍ ذا ٚاألزض، ايطُاٚات بدٜع امل

 50 ...................................................................................................... ٚاإلنساّ

ٖٔ ايرٟ هلل احلُد. ٚضكاْٞ أطعُين ايرٟ هلل احلُد. ٚآٚاْٞ نفاْٞ ايرٟ هلل احلُد ََ ٖٞ ٌَ، عً  51ٚأفط

ِّْٞ! ايًِٗ ِٕ بعٖصتو أضأيو إ َٝين أ َٓحِّ ٓٓاز؛ َٔ ُت  51 ................................................................اي

ِٓ ِّْٞ! ايًٗ ٌِ، َٔ بو أعُٛذ إ ٍِ إىل أزٓد إٔ بو ٚأعُٛذ اجُلنِب، َٔ بو ٚأعُٛذ ايبخ ُُس، أزذ  َٔ بو ٚأعُٛذ ايُع

 51 ...................................................................... ايكرب عراب َٔ بو ٚأعٛذ ايدْٝا، فت١ٓ

$،ِٖ ِّْٞ ايًٗ َٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ ٌِ، اِيَعِحِص َٔ َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ َٚاِيَهَط َٔ ٠َٔٛ ١ًَٔ اِيَكِط ١ًَٔ، َٚاِيَػِف ِٝ  َٚايرِّي١َّٔ، َٚاِيَع

،١َٔٓ َُِطَه َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ َٚاِي َِّفاِم، َٚايػَِّكاِم، اِيُفُطِٛم، َٔ َُِع١ٔ، َٚاي َٜا٤ٔ، َٚايٗط َٔ ٔبَو ََٚأُعُٛذ َٚايسِّ َٔ ،ِِ َُ  ايٖؿ

،ِِ ِٕ، َٚاِيَبهَ ُٛٓ ِّ، َٚاِيَبَسِص، َٚاِيُح ٤ِّٔ َٚاِيُحَرا ِّ ََٚض  51 .................................................... #اِيَأِضَكا

$ِٖ ِّْٞ ايًٗ ِٔ ٔبَو َأُعُٛذ ِإ َٔ ِّ َِٗد ِّ َٚايٖتَسدِّٟ اِي ََٗس ِٕ ٔبَو ََٚأُعُٛذ َٚاِيَرِسِٜل، َٚاِيَػَسِم َٚاِي ٓٔٞ َأ ُٕ ََٜتَخٖبَط َِٝطا َِٓد ايٖػ  ٔع

ِٛٔت، َُ ِٕ اِي ٌَ ََٚأ ًَٔو ٔفٞ ُأِقَت ِٕ َُِدٔبّسا، َضٔبٝ ََُٛت ََٚأ  64 ..................................................... #َئدّٜػا َأ
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$ِٖ ٖٓا ايًٗ ٢ًَ َأٔع ِٔ َٚٔذِنِسَى ُغِهِسَى َع  64 ..................................................... #ٔعَباَدٔتَو َُٚذِط

َّ َخٔط٦َٝٔتٞ ٔيٞ اِغٔفِس َزبِّ$ ِٛ َٜ ِٔ  64 ......................................................................... #ايدِّٜ

 65 ......................................................................................... ٚايدعا٤ ايرنس فطٌ

َٕ ِِ، اهلل ُضِبَرا َٕ ايَعٔعٝ ٙٔ اهلل ُضِبَرا ُِٔد  65 .................................................................. َٚٔبَر

َٕ ُُِد اهلل، ُضِبَرا َ٘ ََٚيا هلل، َٚاِيَر  65 ...................................................... َأِنَبُس َٚاهلل اهلل، ِإيَّا ِإَي

 65 ............................................................................................َس٠ 011 اهلل ضبرإ

َٕ ِِ اهلل ُضِبَرا ٙٔ ايَعٔعٝ ُِٔد  65 ................................................................................. َٚٔبَر

ٍَ اَل ِٛ ٠َٖٛ َٚاَل َذ  66 ....................................................................................... ٔباهلل ِإيَّا ُق

َٕ فطٌ ٙٔ اهلل ُضِبَرا ُِٔد  66 ................................................................................... َٚٔبَر

 66 ............................................................................................... هلل احلُد فطٌ

َ٘ َيا ُٙ اهلل ِإيَّا ِإَي ُ٘، َغِسَٜو َيا َِٚذَد ُ٘ َي ًُِو َي ُُ ُ٘ اِي ُُِد ََٚي َٛ اِيَر ُٖ َٚ ٢ًَ ِّ َع ٤ِٕٞ ُن ٍّ ٔفٞ َقٔدْٜس َغ ِٛ  67 ... ََٖس٠ٕ َٔا١َ٥َ َٜ

َ٘ َيا ُٙ اهلل ِإيَّا ِإَي ُ٘، َغِسَٜو َيا َِٚذَد ُُِد َنٔبرّيا، َأِنَبُس اهلل َي َٕ نَٔجرّيا، هلل َٚاِيَر ُٔ َزبِّ اهلل ُضِبَرا  َيا نَي،اِيَعاَي

ٍَ ِٛ ٠َٖٛ ََٚيا َذ ِِ اِيَعِصِٜص ٔباهلل ِإيَّا ُق  68 ...................................................................... اِيَرٔهٝ

 68 .......................................................................... َواْرُزْقـِي َواْهِديِن  َواْرمَحْـِي يِل  اْغِػرْ  الؾفمَّ 

 68 ............................................... ؾدقات انرب ٚاهلل اهلل اال اي٘ ٚال هلل ٚاحلُد اهلل ضبرإ

 69 .................................................................................................. ايرنس فطٌ

 

 


